
دو مجسمه شیر با قدمت چندین 
هزارساله از منطقه »خم زرگر« 

کاپیسا کشف شد

کمیسیون مستقل انتخابات: 
جست وجو برای یافتن 
۱۸۶ دستگاه بایومتریک 

آغاز شده است

انفجار در هنگام نماز جمعه در ننگرهار ۶۲ کشته و ۳۶ 
زخمی برجای گذاشت

حق تعیین سرنوشت از اصول معروف و معتبر قطع نامه ها 
و فیصله های سازمان ملل متحد است که در اسالم نیز از 
از اصول  این اصل یکی  برخوردار می باشد.  اهمیت ویژه 
بین الملل  جامعه ی  آن  بنیاد  بر  که  بود  چهارده گانه ای 
تشکیل شد. از آن زمان به بعد طبق شرایط دچار تحول 
شد تا این که در حقوق بین الملل معاصر به یکی از حقوق 

پایه تبدیل گردید.

در ششمین دور از دیدارهای لیگ کرکت »شپگیزه« در 
عیساخیل  محمدنبی  رهبری  با  عینک  مس  تیم  کابل، 
قهرمان این دور از رقابت ها لقب گرفت. در دیدار نهایی که 
روز جمعه با حضور صدها تماشاگر در استدیوم ملی کرکت 
افغانستان برگزار شد، تیم بند امیر به رهبری راشدخان را 
با تفاوت چهار ویکت شکست داد. بند امیر مدافع عنوان 

قهرمانی این دور از رقابت ها به شمار می رفت.
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شماره 3213
سال یازدهم

شنبه
27 میزان 1398
19 اکتوبر 2019

قیمت: 20 افغانی

محو فساد یگانه راه تداوم 
کمک های مالی امریکا

ترمپ با کسی چه اتفاق هایی ممکن است پس از اعالم نتایج انتخابات بیفتد؟
شوخی ندارد

سرنوشت دموکراسی در افغانستان

»د مس عینک اتالن« 
بر سکوی قهرمانی ایستاد
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تاریخی  از منطقه  ۸صبح، کابل: دو مجسمه شیر 
باستان شناساس  توسط  کاپیسا  والیت  »خم زرگر« 

کشور پس از سه ماه کندن کاری کشف شده است.
مسووالن محلی در والیت کاپیسا می گویند براساس 
بررسی های ابتدایی این دو مجسمه تازه کشف شده 
دوران  مربوط  آثار  و  دارد  هزارساله  چندین  قدامت 

کنشکا است.   
این دو مجسمه شیر تازه کشف شده »با زبان بیرون 
سنگی  زینه های  پله های  طرف  دو  در  حلقوم  از 
منطقه  در  مسکونی  خانه  یک  از  شده«  حکاکی 
خم زرگر در زیر زمین کشف شده است. قیس قادری، 
سخنگوی والی کاپیسا می گوید که باستان شناسان 
احتمال داده اند، این زینه مربوط یک معبد بوده است.

والیت  کوهستان  دوم  حصه  ولسوالی  در  خم زرگر 
کاپیسا موقعیت دارد و از مراکز عمده دوران کنشکای 
سلسه کوشانی  و نیز از مراکز عمده آیین بودایی به 
خم بزرگر  تاریخی،  روایت های  برابر  می رود.  شمار 

پایتخت تابستانی کنشکا بوده است.
 ۱۳۴۷ سال  در  افغانستان  باستان شناسی  اداره 
این  در  را  کندن کاری  نخستین بار  برای  خورشیدی 
از حدود ۴۰ سال  اداره پس  این  آغاز کرد.  منطقه 
برای نخستین بار موفق به کشف این دو مجسمه شده 

است.
جمعه،  روز  کاپیسا  والی  سخنگوی  قادری،  قیس 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  میزان،  بیست وششم 
گفت که کندن کاری در منطقه خم زرگر حدود سه 

ماه پیش آغاز شده بود.
او، طبق مشاهدات باستان شناساس عالیم  به گفته 
در  خاک  در  خفته  دیگر  باستانی  آثار  موجودیت 
منطقه خم زرگر دیده شده است و کندن کاری در این 

منطقه ادامه می یابد.
قیس قادری هم چنان گفت که خانه های مسکونی در 
منطقه خم زرگر در ساحه باستانی قرار گرفته است 
و در صورتی که موجودیت آثار باستانی بیش تر در 
و  استمالک زمین ها  روند  تثبیت شود،  این منطقه 

خانه های مسکونی به زودی آغاز خواهد شد.

انتخابات  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که تالش ها برای یافتن دستگاه های 
است.  کرده  آغاز  را  ناپدیدشده  بایومتریک 
روز  کمیسیون  این  کمیشنر  ظریفی،  رحیمه 
 ۱۸۶ که  گفت  میزان،  بیست وششم  جمعه، 
به  تاکنون  و  است  ناپدید  بایومتریک  دستگاه 

کمیسیون مستقل انتخابات نرسیده است.
والیتی  رییسان  به  ظریفی،  خانم  گفته  به 
والیت   ۳۴ در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دستور داده شده است تا در همکاری با اداره 
دستگاه های  از  شمار  آن  محلی  ارگان های 

بایومتریک را که ناپدید شده، پیدا کنند.
گفت  ۸صبح  روزنامه  به  ظریفی  رحیمه   
تاکنون  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برای 
روشن نشده است که دستگاه های بایومتریک 
ناپدیدشده در کجا نگهداری می شود و دالیل 
که  تأکید کرد  اما  او  آن چیست.  ناپدیدشدن 
کمیسیون مستقل انتخابات در پیداکردن این 

دستگاه ها جدی است.  
این عضو کمیسیون مستقل انتخابات هم چنان 
گفت در کنار این که به رییسان کمیسیون های 
شده  داده  دستور  والیت ها  در  انتخاباتی 
پیدا  را  ناپدیدشده  دستگاه های  که  است 
چگونه گی  و  قضایا  تا  شده  درخواست  کنند، 
طی  نیز  را  دستگاه های  این  ناپدیدشدن 

گزارشی روشن کنند.
بایومتریک  ناپدیدشدن ۱۸۶ دستگاه  در کنار 
حدود ۴۹۵ کارت حافظه مربوط به دستگاه های 

بایومتریک نیز مفقود شده است.
میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تأمین  برای  انتخابات  این  در  شد.  برگزار 
کار  بایومتریک  دستگاه های  از  آن  شفافیت 

گرفته شده است.

۸صبح، کابل: مسووالن محلی در والیت 
پی  در  نفر   ۶۲ که  می گویند  ننگرهار 
مسجد  یک  در  پی هم  انفجار  چند  وقوع 
کشته  والیت  این  هسکه مینه  ولسوالی  در 

شده اند.
به  ننگرهار  پولیس  سخنگوی  اتل،  مبارز 
روزنامه ۸صبح گفت که ۳۶ نفر دیگر نیز 

در این رویداد زخمی شده اند.
چاشت  از  پس  ساعت۱:۳۰  انفجارها  این 
روز جمعه، بیست وششم میزان هنگامی رخ 
داد که مردم در منطقه »جو دره« ولسوالی 
هسکه مینه در حال برپایی نماز جمعه در 

این مسجد بودند.
پی هم  انفجار  سه  که  گفته اند  شاهدان 
نتیجه  در  و  گرفته  مسجد صورت  این  در 
برخی  و  است  فروریخته  آن سقف مسجد 
یک  مانده اند.  گیر  آوار  زیر  در  نمازگزاران 
باشنده محل به روزنامه ۸صبح گفت که در 
دیگر  نفر  و ۳۲  نفر کشته  انفجار ۶۴  این 

زخمی شده اند.  
دو  که  می کند  تأیید  نیز  ننگرهار  پولیس 
جودره  منطقه  مسجد  در  پی هم  انفجار 
صورت گرفته است، اما تیم بررسی پولیس 
تا هنوز نتوانسته است نوعیت آن را روشن 

کند.
گفته های  به  توجه  با  نیز  تلفات  افزایش 
امنیتی  مسووالن  و  رویداد  این  شاهدان 

ننگرهار دور از احتمال نیست.

مبارز اتل می گوید که زخمیان برای درمان 
منتقل  ننگرهار  والیت  شفاخانه های  به 

شده اند.
مسوولیت این انفجارها را که تاکنون پولیس 
نوعیت آن را تشخیص نداده است، فرد و یا 
گروهی بر عهده نگرفته است. ننگرهار در 
شرق والیتی است که در آن گروه داعش 
این  طالبان  گروه  دارند.  فعالیت  طالبان  و 
آن ها  کار  گفته  و  کرده  محکوم  را  رویداد 

نیست.
ارگ ریاست جمهوری حمله بر نمازگزاران 
صدیق  است.  کرده  محکوم  را  ننگرهار  در 
در  جمهوری  ریاست  سخنگوی  صدیقی، 
صفحه رسمی توییترش نوشته است که در 
این »حمله انتحاری« ۲۶ نفر کشته شده  اند. 
و  طالبان  که  است  کرده  تأکید  صدیقی 
را  غیرنظامیان  هم  هنوز  آن ها  همکاران 

هدف قرار می دهند.
از  و  گرفته  صورت  حالی  در  انفجار  این 
غیرنظامیان قربانی می گیرد که گزارش تازه 
دفتر نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد 
تلفات  افزایش  از  حاکی  یوناما  یا  کابل  در 
غیرنظامیان در نُه ماه گذشته سال ۲۰۱۹ 
هشت  گزارش  این  طبق  است.  میالدی 
نتیجه  در  مدت  این  در  نفر   ۲۳۹ و  هزار 
شده اند.  زخمی«  و  »کشته  خشونت ها 
و  ماین ها  انفجار  در  رقم  این  درصد   ۴۲

حمله های انتحاری قربانی شده اند.

حال اگر انتخابات به دور دوم برود، با توجه به اوضاع جوی افغانستان که مصادف به ماه های سرد خواهد بود، ممکن نیست که 
دور دوم انتخابات مطابق قانون انتخابات طی دو ماه برگزار شود و شاید در ماه های پایانی بهار کمیسیون انتخابات موفق شود که 

دور دوم انتخابات را برگزار کند.
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مطالعات نیازسنجی 
پروژه ۲۰۰ میلیون دالری 

اشتغال زایی تکمیل 
نشده است

برگشت  برای  نماینده گان  مجلس  مالی  امور  و  بودجه  کمیسیون  اعضای  نشست 
کمک های قطع شده ایاالت متحده امریکا به افغانستان بی نتیجه پایان یافت. اعضای 
این کمیسیون »محو فساد« را یگانه راه ادامه کمک های ایاالت متحده امریکا به کشور 
عنوان می کنند و خاطرنشان می سازند، در صورتی که فساد در نهادهای دولتی متوقف 
بیش تر شود.  افغانستان  بر  امریکا  ایاالت متحده  مالی  نشود، ممکن است فشارهای 
سیدعظیم کبرزانی، عضو مجلس نماینده گان از دیدار اعضای کمیسیون بودجه و امور 
ایاالت متحده برای توسعه  ناتیلو، مسوول ماموریت کمک های  با پیتر  مالی مجلس 
بین المللی »USAID« خبر داد و گفت، این نشست روز چهارشنبه هفته گذشته در 
سفارت ایاالت متحده امریکا در کابل صورت گرفته است. به سخن او، اعضای مجلس 
نگرانی شان را از بابت قطع شدن کمک ۱۶۰ میلیون دالری ایاالت متحده امریکا مطرح 

کردند، اما نتیجه مثمری در پی نداشته است.
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انتخابات 2019؛

اعضای مجلس: 

ابهام در زمان اعالم نتایج ابتدایی:

کمیسیون امروز تصمیمش را می گوید



گیالس چایش را روی میزش می گذارد و با انگشتانش آن 
را می چرخاند. بدون این که سوالی از او بپرسم، همان طور 

که از کلکین به بیرون نگاه می کند، برایم حرف می زند:
خیلی زود ازدواج کردم، صنف شش مکتب بودم و پدرم 
بزرگ تر  من  از  پانزده سال  که  خاله ام  بچه  نکاح  به  مرا 

بود، در آورد.
مثل  خاله  می گفت  همیشه  مادرم  شدم.  خاله ام  عروس 
مادر است و قرار است من روزهای خوبی را در خانه آنان 

تجربه کنم.
از  را  کودکانه اش  دنیای  که  شدم  سیزده ساله ای  عروس 
این  از  نیستی،  خرد  دیگر  تو  گفتند  او  به  و  گرفتند  او 
پس تو یک زن شوهردار هستی و باید مثل تازه عروسان 

رفتار کنی.
روزها از سوراخ دروازه رفت و آمد دختران مکتبی را تماشا 
می کردم. دختران گروه گروه به سمت مکتب می رفتند و 
من خودم را با یونیفورم مکتب در جمع آنان می دیدم. با 
دیدن خنده آن ها، مرا خنده می گرفت و دوست داشتم 
دروازه را باز کنم و به سمت آنان بدوم و همراه شوم، اما 

ناگاه به خود می آمدم.
من دیگر یک زن شوهردار هستم.

بلندش  قات قات  مشکی  موهای  روی  را  دستانش 
می  لغزاند و نفس عمیقی می کشد و ادامه می دهد: روزی 
یا همان معده ی گاو را  بازار شیردان  از  از روزها خاله ام 
روبه رویم گذاشت و از من خواست برای شب آن را بپزم. 
دستور پخت را خیلی خالصه و فشرده توضیح داد و چادر 
سفیدش را بر سرش انداخت و به دیدن عروس دیگرش 

رفت.
به چند  را  آن  و  بیرون کشیدم  از پالستیک  را  شیردان 
انداختم.  بزرگی  دیگ  داخل  و  کردم  تقسیم  قسمت 
می توانم  با خودم گفتم حتماً  بود که می دیدم.  اولین بار 

طبق دستور خاله ام آن را بپزم.
کاسه  کردن  عالوه  با  من  و  بود  حال جوشش  در  دیگ 
بود  داده  سفارش  که  غذایی  تا  منتظر شدم  آب  بزرگی 

را تهیه نمایم.
نزدیک غروب بود که خاله به خانه آمد. وقتی سر دیگ را 
باز کرد و دید غذا را خراب کرده ام، با صدای بلند صدایم 

کرد و شروع کرد به ناسزا گفتن.
همه ی  می شود.  خراب  است،  غذا  ُخب  گفتم  دلم  در 
اشتباه  می دهند،  انجام  را  کاری  اولین بار  که  آن هایی 

می کنند.
به مادرم بد و ناسزا گفت که به من چیزی یاد نداده است. 
را می تواند حرف های  ناراحت شدم که چطور خواهرش 

زشت بزند.
دلم  در  می زد،  زشت  حرف های  را  مادرم  وقتی  بعدها 
این  که  است  مادرم  می گفتم حق  و  می شدم  خوشحال 
چیزها را بگوید؛ چرا مرا و زندهگی ام را فدای خواهر و 

خواهرزاده اش کرد!
تکه های شیردان  و  از آب  پر  و دیگ  به خودش  نگاهی 

داخل آب کردم، چیزی نمی گفتم.
تکانم داد. هیچ چیزی نمی گفتم. با سیلی به صورتم زد، 
حرکت  فقط  و  نمی شنیدم  را  صدایش  ثانیه  چند  برای 

لب هایش را می دیدم.
از آن پس به هر بهانه ای کتک می خوردم؛ چرا نان را این 

قسم به دستم دادی؟
چرا داخل گیالس بوی مایع ظرف شویی می دهد؟

چرا غذا دیر آماده شده است؟
چرا شبکه تلویزیونی را تبدیل کردی؟

بهانه ها کوچک ولی در نظر آن ها دالیل مهم برای اصالح 
من به شمار می رفت.

موهایم را کوتاه کردم تا دیگر به دست شان نیاید.
خانه  در  آن چه  نگذاشتن  میان  در  به  بدرفتاری ها،  به   
خاله ام جریان داشت با پدر و مادرم، به حس هایی که در 
من مرده بود خو کردم و در خانه شان سال ها را یکی پس 

از دیگری سپری کردم تا این که عازم افغانستان شدند...

عروسسیزدهساله

دور  هشتمین 
امنیتی  گفت وگوهای 
محوریت  با  هرات 
منازعه ی  »حل وفصل 
فرصت ها  افغانستان؛ 
قلعه ی  در  چالش ها«  و 
اختیارالدین  تاریخی 

والیت هرات برگزار شد. 
بر  عالوه  نشست  این  در 
افغانستان،  دولت  بلندپایه ی  مقام های  از  برخی 
نماینده گان حداقل ۲۰ کشور منطقه و جهان و پنج 

سازمان جهانی اشتراک داشتند.
مطالعات  انستیتوت  رییس  مرادیان،  داوود 
استراتژیک افغانستان و مجری برنامه، به این نظر 
دراز مدت  در  چنینی  این  نشست هایی  که  است 
نتیجه ی مؤثر برای تامین امنیت منطقه و کلیدی 
کردن گفت وگوهای صلح با محوریت افغانستان را 

در پی خواهد داشت. 
افغانستان  مردم  که  می کند  تصریح  مرادیان  آقای 
جنگی  قلعه ی  که  دادند  نشان  هم دیگرپذیری  با 
به  نظامی  مناطق  جزو  زمانی  که  را  اختیارالدین 
نشست گفت وگوهای  آماده ی  شمار می رفت، حاال 
دیپلمات ها و آگاهان سیاسی داخل و خارج کشور 
آینده ی  برای  نشست ها  این  تاثیرات  و  کرده اند 

افغانستان کلیدی به حساب می رود.
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  رییس 
عنوان  تفنگ  و  قلم  رقابت  مثابه ی  به  را  گفت وگو 

کرد و گفت برنده ی میدان، قلم خواهد بود. 
چند روز پیش دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت 
را  افغانستان  مردم  سخنانی،  در  امریکا  متحده ی 
به  پاسخ  در  مرادیان  آقای  خواند.  جنگ  طرف دار 
گفته های آقای ترمپ، وی را به هشتمین نشست 
امنیتی هرات آدرس داد و گفت که نفس برگزاری 
نشست امنیتی و دور هم آمدن نخبه گان سیاسی 
به  مشخص  و  واضح  پیامی  منطقه  کشورهای 
مردم  درباره ی  ترمپ  آقای  ایده ی  طرف داران 

افغانستان است. 
در این نشست رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه ی 
در  سپنتا  آقای  داشت.  حضور  نیز  کشور  پیشین 
»جنگ  را  افغانستان  در  جاری  جنگ  سخنانی 
تفنگ  از  نشانه ای  هیچ  گفت  و  خواند  کثیف« 
برداشتن برای رهایی و آزادی در طرف های درگیر 

دیده نمی شود. 
صلح  گفت وگوهای  جریان  نکوهش  با  هم چنان  او 
با طالبان، آن را معامله ی امریکا با پاکستان خواند 
در  سپنتا  آقای  داد.  هشدار  آن  منفی  تبعات  از  و 
مورد گفت وگوهای صلح با اشاره به فساد گسترده ی 
مخدر،  مواد  منطقه ای  شبکه ای  مافیای  اداری، 
همسایه  کشورهای  دخالت  ضعیف،  حکومت داری 
مردم  که  کرد  تاکید  »پاکستان«؛  خصوص  به  و 
افغانستان تنها قربانیان »جنگ بی منادی« هستند. 
او از طالبان خواست که برای پیش برد گفت وگوهای 
صلح، با دولت جمهوری اسالمی افغانستان وارد یک 
باورش، گفت وگوها  به  زیرا  جریان مستقیم شوند، 
در هر نقطه ای به جز افغانستان، نتیجه بخش نیست. 
به باور این دیپلمات سرشناس افغانستان، ریشه ی 
جنگ و ناآرامی افغانستان در پاکستان است و اگر 
تروریسم  پدیده ی  کنترل  و  مهار  در  سعی  امریکا 
منطقه ای دارد، باید به تحرکات این کشور و حمایت 
جنراالن پاکستانی درون نظام کنترل داشته باشد. 
آقای سپنتا هم چنان گفت که افغانستان و نخبه گان 
اما  هستند  پاکستان  با  دنبال صلح  کشور  سیاسی 
این به معنای زیر تاثیر رفتن افغانستان در معادالت 

منطقه ای زیر چتر پاکستان نیست.
هشدار  هم چنان  کشور  خارجه ی  پیشین  وزیر 
تبلیغاتی  دستگاه  این طرف،  به   ۲۰۰۸ از  که  داد 
واژه های  کاربرد  با  انگلستان  و  امریکا  کشورهای 
»شورش گر« در عوض »تروریسم« برای طالبان، از 
آنان قباحت زدایی کرده و به آنان هویت بخشیده اند. 

به باور وی برخی از حلقات داخل دولت و نخبه گان 
گروه  این  طالبان،  با  هم سو  و  کشور  سیاسی 
و  داده  تقلیل  سیاسی  اپوزیسیون  به  را  تروریستی 

از آنان قباحت زدایی کردند. 
وی تاکید کرد که امکان پیروزی در جنگ کنونی 
از  به دور  ملی  وفاق  و  اجماع  باید  و  ندارد  وجود 

تعلقات نژادی برای صلح افغانستان به وجود آید.
وی افزود که مردم افغانستان عامل جنگ نه، بلکه 
حالت  جنگ  رفته رفته  و  هستند  جنگ  موضوع 

طبیعی و روزمره ی مردم شده است. 
اکنون  همین  جاری  صلح  روند  که  کرد  تاکید  او 
امریکا و پاکستان است و حتا سران حکومت  بین 
را  کشور  سران  او  نیستند.  باخبر  آن  محتوای  از 
که  گفت  و  کرد  متهم  مردم  به  »دروغ گویی«  به 
دولت  باید  شود،  بسته  است  قرار  صلح  توافق  اگر 
افغانستان در متن آن شریک  نخبه گان سیاسی  و 

باشند. 
آن  جنگ،  ختم  بر  تأکید  با  هم چنان  سپنتا  آقای 
بر سر  که  دانست  پایان رسیدنی  به  در صورتی  را 

روش ها و محتوای صلح تفاهم به دست آید. 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات هم در این نشست 

حضور داشت.
رییس  و  دفاع  وزارت  پیشین  معاون  عاصی،  تمیم 
روزنامه ی  با  در گفت وگو  و صلح  انستیتوت جنگ 
داخلی،  ابعاد  افغانستان  جنگ  گفت  ۸صبح 
به  ابزاری  استفاده ی  و  دارد  جهانی  و  منطقه ای 

خاطر منافع کشورهای بزرگ انجام می یابد. 
او تاکید کرد که برای حل مشکل جنگ افغانستان 
باید اجماع ملی، منطقه ای و جهانی شکل گیرد. از 
دید آقای عاصی، سه قرائت ساختار نظامی-امنیتی 
کلید  پاکستان  و  دارد  وجود  افغانستان  اطراف  در 

صلح افغانستان به حساب می آید. 
نظر  نقطه  از  باید  پاکستان  که  افزود  عاصی  آقای 
پذیرش  به  وادار  نظامی  و  اقتصادی  فشار سیاسی، 
افغانستان به عنوان کشوری مستقل و شریک شود 
و برای حل مشکالت افغانستان صادقانه عمل کند. 
او هم چنان گفت که حوزه ی امنیتی ایران در غرب 
و  دارد  افغانستان  در  تکنیکی  دیدگاه  افغانستان 
این  می تواند  ضمانت ها  دادن  با  افغانستان  دولت 

مشکل را حل کند. 
افغانستان  که  افزود  عاصی  آقای  ترتیب  همین  به 
با حوزه ی روسیه و آسیای میانه باید در چارچوب 
دولت  امنیتی  منافع  و  ضمانت ها  که  امنیتی 
افغانستان و آن ها را ایجاد کند و این کشور میدان 
مکمل  نشود ،  منطقه  نظامی  و  سیاسی  رقابت های 

کند.
گروه  پیشین  اعضای  از  برخی  حال  همین  در 
طالبان هم که در نشست حاضر بودند، صحبت های 
دولت  و  جاری  موضوعات  به  نسبت  را  خاص شان 
عضو  جان،  آغا  معتصم  دارند.  افغانستان  آینده ی 
پیشین هیأت رهبری تحریک طالبان در سخنانی 
اسالمی  امارت  و  جمهوری  بینابین  نظام  ایجاد  به 

اشاره کرد. 
به گفته ی وی، نسخه ی »امارت جمهوری اسالمی 
موثر  نقش  افغانستان  مشکالت  برای  افغانستان« 

دارد و می توان از آن استفاده کرد. 
در سوی دیگر سفیر روالند کوبیا، فرستاده ویژه ی 
به مشکالت  توجه  با  افغانستان  به  اروپا  اتحادیه ی 
فرا  هم دیگر  از  حمایت  وقت  فعاًل  که  گفت  اخیر، 
و  صلح  آماده ی  افغانستان  دولت  و  است  رسیده 

مردم آن گرسنه ی صلح هستند. 
آمده،  پیش  فرصت های  از  استفاده  با  که  گفت  او 
باید به گفت وگو در عوض جنگ توجه کرد و برای 
در  فعاًل  که  ماراتنی  باید  فعلی،  مشکالت  از  گذار 
افغانستان به راه افتاده است، به نتیجه ی مهم دست 

یابد. 
گفت  صلح  گفت وگوهای  به  اشاره  با  هم چنان  او 
صحنه ی  و  شود  ختم  منازعه ها  است  امیدوار  که 

گفت وگو آن چنان که فعاًل جریان دارد، بازتر شود.

برگزاری هشتمین کنفرانس امنیتی هرات با محور 
»حل منازعه ی افغانستان؛ فرصت ها و چالش ها«
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دور دوم احتمالی کی 
برگزار می شود؟

ابتدایی  نتایج  انتخابات  مستقل  کمیسیون  بود  قرار  امروز 
نتوانست. ظاهراً  اعالم کند،  اما  را  انتخابات ریاست جمهوری 
از  جعلی  رای های  تفکیک   برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اول  از  باید  دارد.  نیاز  بیش تری  زمان  به  اصلی  آرای  مجموع 
اعالم  روز  تا  تصفیه  روند  که  می شد  برنامه ریزی  گونه ای  به 
نتایج ابتدایی به پایان می رسید. نهادهای ناظر بر انتخابات و 
جامعه ی جهانی هم به دقت بیش تر از سرعت اعتبار می دهند. 
به باور آنان، کمیسیون مستقل انتخابات باید بیش تر از تقویم 
به تفکیک آرای جعلی از اصلی دقت کند،  ولی تقویم هم بسیار 
مهم است. در نظر نگرفتن تقویم یا کم اهمیت جلوه دادن آن، 
نیست که  تردیدی  این  در  بار می آورد.  به  مشکالت سیاسی 
انتخاباتی  سیاسی  بحران  یک  از  نشانه هایی  هم  حاال  همین 
به چشم می خورد، نه حرف های رییس مجلس سنا مبنی بر 
اعتبار بخشی به آرای بایومتریک نشده تصادفی بود و نه تأکید 
انتخاباتی بر پیروزی. این ها نشان دهنده ی  یکی از دسته های 
نتیجه ای که کمیسیون  به  انتخاباتی  است که دسته های  آن 
اعالم خواهد کرد، به ساده گی تمکین نمی کنند. اما اگر تقویم 
بحران  می شد،  رعایت  دقت  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 

سیاسی به زودی حاد نمی شد.
امروز نتایج ابتدایی اعالم نشد و روشن است که نتایج نهایی 
به موقع  ابتدایی  نتایج  اعالم نخواهد شد. وقتی  به موقع  هم 
اعالم نشود،  کمیسون شکایات انتخاباتی هم به موقع نمی تواند 
کار خود را به پایان برساند. وقتی کمیسیون شکایات انتخاباتی 
نتواند به شکایات نامزدان و نهادهای ناظر در مورد نتیجه ی 
ابتدایی به موقع ترتیب اثر بدهد،  اعالم نتیجه ی نهایی هم به 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  باید  اول  نمی شود.  انجام  موقع 
فیصله ی خود را صادر کند تا بعد کمیسیون مستقل انتخابات 
پس  نهایی  نتایج  اعالم  بگیرد.  تصمیم  نهایی  نتایج  اعالم  به 
در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  حکم  صدور  و  بررسی  از 
دریافت  ابتدایی  نتایج  باره ی  در  که  شکایت هایی  تمام  مورد 
کمیسیون  کار  پایان  از  پیش  می گیرد.  صورت  است،   کرده 
شکایات انتخاباتی در مورد شکایات  احتمالی از نتایج ابتدایی، 
را  نهایی  نتایج  اعالم  صالحیت  انتخابات  مستقل   کمیسیون 
ندارد. وقتی کار کمیسیون شکایات انتخاباتی پایان یافت،  آن 
زمان وظیفه ی کمیسیون مستقل انتخابات است که نتیجه ی 

نهایی را اعالم کند. 
اگر نتیجه ی نهایی در 16 عقرب اعالم نشود و در آن تأخیر 
احتمالی در سال جاری خورشیدی  بیاید،  برگزاری دور دوم 
اگر  ریاست جمهوری  انتخابات  نیست. دور دوم  دیگر ممکن 
برگزار شود،  باید  حتماً در هفته ی اول ماه قوس باشد. تازه در 
هفته ی اول ماه قوس هم مشکالت بسیار زیاد است. بسیاری 
از مناطق کشور و دهکده های دور افتاده،  زمستان زودرس دارد. 
و  دارد  زودرس  زمستان  کابل  اطراف  کوتل های  و  کوه  حتا 
بعد  بنابراین  است.  باریده  برف  آن ها  بر  میزان  ماه  در همین 
احتمالی  دوم  دور  برگزاری  قوس،  اول  ماه  اول  هفته ی  از 
است. کمیسیون مستقل  ناممکن  ریاست جمهوری  انتخابات 
انتخابات قادر نیست که در هوای سرد و راه های دشوار گذر، 
مستقل   کمیسیون  دهد.  انجام  را  انتخابات  لوجستیک  کار 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  برنامه ریزی  در  انتخابات 
از  باید  این کمیسیون  نظر می گرفت.  را در  این موضوع  باید 
خودش می پرسید که دور دوم احتمالی را در کدام ماه و کدام 
تاریخ باید برگزار کند. انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰14 
احتمال  افغانستان  انتخابات  رفتن  دوم  دور  به  که  داد  نشان 
بسیار جدی است، ولی به نظر می رسد که این احتمال توسط 

کمیسیون مستقل انتخابات زیاد جدی گرفته نشده است. 
به نظر می رسد که کمیسیون مستقل انتخابات حتا برنامه ی 
عملیاتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ندارد. دور 
برنامه ی عملیاتی ساخته  برای آن  دوم مستلزم آن است که 
شود تا کشورهای  تمویل کننده به آن قانع شوند و هزینه ی 
قدر  این  دوم  دور  برای  برنامه ریزی  وقتی  کنند.  تعهد  را  آن 
زمان گیر باشد و به سال آینده بماند، سوال اصلی این است که 
چه کسی به سرپرست ریاست جمهوری مشروعیت می دهد؟ 
مشروعیت  احتمالی  دوم  دور  در  غنی  آقای  رقیب  نامزد  آیا 
آیا  می کند؟  قبول  سرپرست  جمهور  رییس   عنوان  به  را  او 
قاضی القضات بار دیگر در این مورد حکم صادر می کند؟ این ها 
همه سوال های جدی است. کمیسیون مستقل انتخابات باید 

دقیق برنامه ریزی کند. 

سمیرا سادات

زننبشت

سیدحسن حسینی



کمیسیون  اعضای  نشست 
مجلس  مالی  امور  و  بودجه 
برگشت  برای  نماینده گان 
کمک های قطع شده ایاالت 
افغانستان  به  امریکا  متحده 
اعضای  یافت.  پایان  بی نتیجه 
را  فساد«  »محو  کمیسیون  این 
یگانه راه ادامه کمک های ایاالت 
متحده امریکا به کشور عنوان می کنند و خاطرنشان 
دولتی  نهادهای  در  فساد  که  صورتی  در  می سازند، 
ایاالت  مالی  فشارهای  است  ممکن  نشود،  متوقف 

متحده امریکا بر افغانستان بیش تر شود.
سیدعظیم کبرزانی، عضو مجلس نماینده گان از دیدار 
اعضای کمیسیون بودجه و امور مالی مجلس با پیتر 
متحده  ایاالت  کمک های  ماموریت  مسوول  ناتیلو، 
برای توسعه بین المللی )USAID( خبر داد و گفت، 
این نشست روز چهارشنبه هفته گذشته در سفارت 
ایاالت متحده امریکا در کابل صورت گرفته است. به 
سخن او، اعضای مجلس نگرانی شان را از بابت قطع 
شدن کمک 16۰ میلیون دالری ایاالت متحده امریکا 
مطرح کردند، اما نتیجه مثمری در پی نداشته است.

باید پاسخ بگویند.
مجلس  مالی  امور  و  بودجه  کمیسیون  اعضای 
در  فساد  بردن  بین  از  حالی  در  نماینده گان 
کمک های  تداوم  راه  یگانه  را  دولتی  نهادهای 
عنوان  افغانستان  به  امریکا  متحده  ایاالت 
می کنند که آلیس ویلز، معاون وزیر خارجه ی 
امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی نیز به 
متحده  ایاالت  که  است  داده  هشدار  تازه گی 
ویلز  را تحمل نخواهد کرد. خانم  امریکا فساد 
به  سفرش  در  میزان   ۲4 چهارشنبه،  روز  که 
کابل با مسووالن برخی از رسانه ها دیدار کرد، 
گفته است که در دیدارش با رهبران حکومت 
که  است  ساخته  خاطرنشان  نیز  ملی  وحدت 
و  فساد  با  جدی  مبارزه  نیازمند  افغانستان 

تقویت حکومت داری است. 
در  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  معاون 
به  کشورش  مالی  کمک های  ادامه  به  پیوند 
افغانستان یادآور شده است که حکومت ایاالت 
متحده امریکا و مردم افغانستان توقع دارند که 
افغانستان کمک های صورت گرفته و  حکومت 
خدمات  عرضه  برای  را  تمویل کننده گان  پول 
اقتصادی،  فرصت های  فراهم سازی  و  عامه 
استفاده کند. زیرا به سخن او، کمک های امریکا 
امریکایی  شهروندان  مالیه  از  افغانستان  به 
به  باید  این شهروندان  پول  و  صورت می گیرد 
گونه مسووالنه و برای اهداف درست به مصرف 

برسد.
ایاالت متحده امریکا در حالی تصمیم گرفته است 
که حدود 16۰ میلیون دالر کمک مالی اش را به 
دلیل »ناتوانی« حکومت افغانستان در مبارزه با 
فساد بازگشت و در حالت تعلیق درآورده است 
از وعده های رهبران حکومت وحدت  یکی  که 
ملی در نشست بروکسل مبارزه با فساد اداری 
بود. این نشست که در سال 1۳۹۵ در بروکسل 
نماینده گان حدود ۷۰ کشور  بود،  برگزار شده 
کردند  تعهد  بین المللی  نهاد  و  سازمان   ۲۰ و 

از  امریکایی  مقام های  که  می افزاید  کبرزانی  آقای 
موجودیت فساد در مصرف کمک های مالی ایاالت 
خاطرنشان  و  کرده اند  نگرانی  ابراز  امریکا  متحده 
دولتی  نهادهای  در  فساد  که  در صورتی  ساختند، 
امریکا  متحده  ایاالت  است  ممکن  نشود،  متوقف 

کمک هایش را به نهادهای دیگر نیز متوقف کنند.
این در حالی است که ایاالت متحده امریکا چندی 
پیش از بازگشت و تعلیق حدود 16۰ میلیون دالر 
است.  داده  خبر  افغانستان  به  مالی اش  کمک های 
متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  پمپیو،  مایک 
امریکا حدود یک ماه پیش با نشر خبرنامه ای گفته 
پول  دالر  میلیون  این کشور حدود 1۰۰  که  است 
در  انرژی  زیربنایی  پروژه  به  شده  داده  تخصیص 
افغانستان را به خزانه ی حکومت ایاالت متحده بر 
می گردانَد و 6۰ میلیون دالر کمک برنامه ریزی شده 
به افغانستان را به حالت تعلیق در می آوَرد. وزارت 
مالی  فشار  این  دلیل  امریکا  ایاالت متحده  خارجه 
فساد  با  مبارزه  در  افغانستان  ناکامی  حکومت  را 
اعالم کرده است. آقای پومپیو هم چنان خاطرنشان 
ساخته است که رهبران افغانستان که نتوانسته اند 
معیارهای الزم برای از بین بردن فساد رعایت کنند، 

که طی چهار سال آینده حدود 1۵ میلیارد دالر را 
برای بازسازی افغانستان کمک می کنند. شماری از 
کشورها به شمول آلمان کمک های شان را به مبارزه 
جدی حکومت افغانستان با فساد، مشروط کرده اند. 
بروکسل  بعدی  نشست  است  قرار  همه،  این  با 
معاون  ویلز،  آلیس  شود.  برگزار  دیگر،  ماه  چند  تا 
وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا برگزاری این 
و گفت  کرد  عنوان  مهم  افغانستان  برای  را  نشست 
اطمینان  باید  نشست  این  در  تمویل کننده گان  که 
افغانستان گام های عملی  حاصل کنند که حکومت 
و واقعی را در عرصه مبارزه با فساد برداشته و میزان 

حساب دهی شفاف را افزایش داده است. 
این در حالی است که مجلس سنا به تازه گی همایون 
قیومی، سرپرست وزارت مالیه را به »خیانت ملی« 
کرده  معرفی  لوی سارنوالی  به  را  او  و  کرده  متهم 
است. اعضای کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا 
دلیل معرفی آقای قیومی  به لوی سارنوالی را دریافت 
معاش ساالنه نزدیک به ۲۵۰هزار دالر از سوی یک 

انستیتوت خارجی عنوان کرده است.
سال های  در  قیومی   همایون  گزارش ها،  اساس  بر 
مشاور  که  هنگامی  خورشیدی،   1۳۹6 و   1۳۹۵
از سوی  است،  بوده  غنی  رییس  جمهور  بلندپایه ی 
ساالنه  امریکا،  در  دولت ها«  »موثریت  انستیتوت 
گفته  است.  دریافت  کرده  معاش  دالر  ۲۵۰هزار  تا 
خورشیدی   1۳۹۲ سال  در  انستیتوت  این  می شود 
از سوی رییس جمهور غنی ایجاد شده است. اسناد 
نشر شده از سوی یکی از رسانه ها نشان می دهد که 
با  پروژه  چندین  اخیر  سال های  در  انستیتوت  این 
با وزارت مالیه داشته  و  افغانستان به ویژه  حکومت 
از همین رو، درآمدش به گونه ی چشم گیری افزایش 

یافته  است. 
سیداکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت افغانستان 
امریکایی  نهاد  یک  از  را  معاش  این  دریافت 
پرسش برانگیز خوانده و گفته است که وزارت مالیه 
وزارت  سرپرست وزیر  نیست.  پاسخ گویی  به  حاضر 
که  است  گفته  و  کرده  رد  را  موضوع  این  اما  مالیه 
از  را  پروژه ای  هیچ  دولت ها  موثریت  انستیتوت 

حکومت افغانستان نگرفته است.

محو فساد یگانه راه تداوم کمک های مالی امریکااعضای مجلس:

فهیم امین

انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مورد  در  تصمیمش  امروز 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم 
ریاست جمهوری را همه گانی 
تقویم  اساس  بر  می  سازد. 
جمهوری،  ریاست  انتخابات 
معلومات  درج  از  پس  بود  قرار 
سرور  به  بایومتریک  دستگاه های 
نتایج  رأی ها،  تصفیه  و  مرکزی 
امروز  میزان  ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی 
اعالن شود، با این حال اما هنوز از سوی کمیسیون مستقل 
اعالن  نتایج،  زمانی  چی  که  است  نشده  روشن  انتخابات 

می شود. 
۲۸ میزان مصادف با زمان بندی اعالم نتایج ابتدایی انتخابات 
مستقل  کمیسیون  در  مسووالن  است.  جمهوری  ریاست 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  که  بودند  گفته  هرچند  انتخابات 
زمان  در  انتخابات  این  تقویم  اساس  بر  را  میزان  ششم 
معین آن اعالم خواهند کرد، اما کمیشنران این کمیسیون 
انتخابات  نتایج  اعالم  مورد  در  تصامیم شان  که  می گویند 

ریاست جمهوری را امروز با مردم در میان می گذارند. 
روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  ظریفی،  رحیمه 
جمعه، ۲6 میزان در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تایید کرد 
که آنان مصروف جمع بندی و پیش بُرد امور انتخاباتی اند و 
قرار است تصمیم شان در مورد اعالم نتایج را امروز همه گانی 
کمیسیون  این  اعضای  که  کرد  تصریح  چند  هر  او  کنند. 
با  را  نتایج  اعالم  روز  تا  میزان  از شش  اجراات شان  تمامی 
احتمال  مورد  در  اما  میان خواهند گذاشت،  در  شهروندان 
اعالم نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری صحبت نکرد. 
پیش از این، یک منبع معتبر از کمیسیون مستقل انتخابات 

یکی از اعضای فنی دبیرخانه می گوید که در این دستگاه ها 
به دلیل داشتن معلومات در درون آن، دوباره تصاویر فورم 
افزود،  وی  حال  این  با  می شود.  گرفته  مربوط شان  نتایج 
معلومات دستگاه های شکسته که کارت حافظه آن سالم 
باشد، از طریق سیستم جاوا به سرور مرکزی انتقال خواهد 
جمعه،  روز  دستگاه ها  این  تصنیف  و  ترتیب  کار  یافت. 
شکایات  کمیسیون  که  شد  تکمیل  حالی  در  میزان   ۲6
انتخاباتی پس از بررسی چهار هزار و ۵۲۸ مورد شکایت، 
داده  رای دهی  محل  هزار  دو  حدود  بازشماری  به  دستور 

است.

کم کاری کمیسیون مستقل انتخابات توجیه  ندارد
نهادهای ناظر از روند انتخابات ریاست جمهوری می گویند 
که کمیسیون مستقل انتخابات در تعهدش مبنی بر اعالم 
نتایج و پیش برد امور در زمان معین آن، پابند نبود است و 
کم کاری این کمیسیون توجیه پذیر نیست. با این حال اما 
نتایج را برای پیش برد  این نهادها تاخیر در  مسووالن در 
جدی  نیاز  آن،  پیش برد  در  دقت  و  باقی مانده  کارهای 

می دانند.
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان 
»فیفا« در گفت وگو به روزنامه ۸صبح افزود که کمیسیون 
مستقل انتخابات آماده گی های زمانی اش برای انتخابات را 
بر مبنای نُه میلیون و 6۰۰ هزار رأی دهنده در نظر بود و 
اکنون که سقف آرا به حدود دو میلیون رسیده، ُکندی در 
کار این کمیسیون توجیه ندارد. وی افزود که کمیسیون 
حتا اگر بخواهد نتایج را اعالم کند، چیزی برای اعالم ندارد 
و صحت و سقم آمار و ارقام بر اساس فورم نتایج زیر سوال 
است. با این حال اما وی از کمیسیون می خواهد که وقت 

بیش تری را برای تأخیر در انتخابات در نظر نگیرد. 
هم زمان با این، شماری از تیم های انتخاباتی هرچند بر اعالم 
نتایج تاکید دارند، اما می گویند که در صورت اعالم نشدن 
نتایج ابتدایی، نیاز است تا تاخیر در این روند زمان بر نباشد. 
خان زمان مدبر، یک  تن از سخنگویان تیم ثبات و همگرایی 
افزود، امیدوار است که اعالم نتایج ابتدایی از دو تا سه روز 
بیش تر به تعویق نیفتد. وی تصریح کرد که در صورت تاخیر 
و  کارکرد  به  نسبت  مردم  ابتدایی،  نتایج  اعالم  در  بیش تر 

ظرفیت کمیسیون، بی باور خواهد شد.
پیش از این، نهادهای ناظر تایید کرده بودند که با کندی 
در روند انتقال معلومات از دستگاه های بایومتریک به سرور 
مرکزی، احتمال دارد اعالم نتایج نیز به تعویق بیفتد. نتایج 
رأی ها  تصفیه  از  پس  جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی 
اعالم  بی بایومتریک،  و  شده  بایومتریک  آرای  تفکیک  و 

از  شماری  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیش تر  می شود. 
بایومتریک  آرای  بر  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 
ویلز، معاون  الیس  این در حالی است که  بودند.  تاکید  شده 
وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیا میانه روز چهارشنبه 
از تاکید کمیسیون مستقل  در صحبت با مسووالن رسانه ای 
انتخابات مبنی بر شمارش تنها آرای بایومتریک شده استقبال 
کرده بود. وی تصریح کرد که از تالش های کمیسیون مستقل 
اعالم  از  پیش  بتواند  که  فرایندهایی  اعمال  برای  انتخابات 
اعالم  استقبال می کند و  بگیرد،  را  تقلب  ابتدایی جلو  نتیجه 

نتیجه دقیق را مهم تر از اعالم نتیجه عجوالنه می داند.

دور دوم امسال ممکن نیست
هر چند شماری از تیم های انتخاباتی پیش از این گفته بودند 
اما  انتخابات به دور دوم نمی رود،  برنده اند و  اول  که در دور 
نهادهای ناظر می گویند که با وقوع احتمال رفتن انتخابات به 

دور دو، برگزاری آن در سال روان ممکن نیست.
اساسی  قانون  اساس  بر  که  کرد  تایید  چند  هر  رشید  آقای 
انتخابات باید در اول سال صورت گیرد و در صورت بی نتیجه 
بودن دور اول انتخابات، نیاز است تا دور دوم آن تنها دو هفته 
افزود که در وضع جوی  اما  برگزار شود،  نتایج  اعالم  از  پس 
کنونی و آماده گی های تخنیکی، برگزاری دور دوم احتمالی در 
ماه قوس سال جاری امکان ندارد و در ماه های بهار سال آینده 
صورت  در  که  می گوید  وی  حال،  این  با  شد.  خواهد  برگزار 
بر  که جنجال های سیاسی  دارد  احتمال  این چنینی،  تاخیر 
انتخابات هم مانند روزهای پیش از برگزاری آن، سایه بیندازد.

گفتنی است که داکتر عبداهلل عبداهلل، نامزد انتخابات ریاست 
که  بود  گفته  و  کرده  پیروزی  اعالم  این  از  پیش  جمهوری 
که  است  حالی  در  این  رفت.  نخواهد  دوم  دور  به  انتخابات 
شماری از اعضای تیم دولت ساز نیز از کسب 6۰ تا ۷۰ درصد 
نتایج کاغذی کمیسیون  فورم  اساس  بر  بودند.  داده  آرا خبر 
انتخابات  در  شهروندان  مشارکت  سطح  انتخابات،  مستقل 
کمیسیون  دبیرخانه  است.  هزار   ۷۰۰ و  میلیون  دو  حدود 
معلومات  انتقال  روند  تکمیل  از  پس  اما  انتخابات  مستقل 
سرور  در  رأی  هزار   ۷۸6 و  میلیون  یک  درج  از  دستگاه ها، 
مرکزی خبر داد. این در حالی است که روی انتقال معلومات 
حدود سه هزار و ۵۰۰ دستگاه بایومتریک قرنطین شده هنوز 

تصمیم مشخصی گرفته نشده است.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شد. در این 
انتخابات 1۳ نامزد رقابت کردند و قرار بود که نتایج ابتدایی 
آن در ۲۷ میزان و نتایج نهایی آن در 16 قوس اعالم شود. 
گفته می شود در صورت تاخیر در اعالن نتایج ابتدایی، اعالن 

نتایج نهایی نیز به تاخیر می افتد.

در گفت وگو با روزنامه ۸صبح، تاخیر در اعالم نتایج ابتدایی 
را تایید کرده بود. 

استفاده  با  بایومتریک  دستگاه های  معلومات  بود  قرار 
این  اما  یابد،  انتقال  مرکزی  سرور  به  وای فای  سیستم  از 
دستگاه  هزار  چهار  حدود  معلومات  انتقال  از  پس  روند 
ُکندی  از  پس  خورد.  بن بست  به   روز،   1۰ در  بایومتریک 
با کمیسیون  این روند، کمپنی درمالوگ در هم آهنگی  در 
احزاب  و  جمهوری  ریاست  نامزدان  انتخابات،  مستقل 
انتقال معلومات را تغییر  سیاسی تصمیم گرفت تا شیوه ی 
دهد. کمیسیون مستقل انتخابات در روش انتقال معلومات 
از طریق کامپیوتر و با استفاده از سیستم »جاوا« توانستند 
معلومات سایر دستگاه های بایومتریک را در جریان سه روز 

به سرور مرکزی انتقال دهند. 
دلیل  به  اما حدود دو هزار و ۳۰۰ دستگاه  میان  این  در 
 1۰۰ و  هزار  یک  حدود  و  شد  قرنطین  فنی  مشکالت 
دستگاه به دلیل مشکالتی از جمله، طی مراحل نشدن و 
نداشتن فورم نتایج به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات 
واگذار شد. این دستگاه ها با تصمیم کمیشنران برای ترتیب 
ارسال شد و گفته می شود که کمیسیون در مورد سرنوشت 
فنی  اعضای  از  تن  یک  گرفته اند.  تصمیم  دستگاه ها  این 
با  گفت وگو  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  
تایید کرد، دستگاه هایی که کارت حافظه  روزنامه ۸صبح 
ندارند، باطل می شود. شمار دستگاه هایی که کارت حافظه 
ندارند، به 4۹۵ دستگاه می رسد و 1۷6 دستگاه دیگر نیز 
این در حالی است که  ابزارش مفقود شده است.  تمام  با 
در جریان تصفیه فورم نتایج دستگاه ها در مرکز دیجیتال 
کمیسیون مستقل انتخابات، مشخص شده که شماری از 
کارمندان در مراکز انتخاباتی به جای گرفتن تصویر فورم 

نتایج، تصاویر خودشان را در دستگاه  ثبت کرده  اند. 

ابهام در زمان اعالم نتایج ابتدایی:

کمیسیون امروز تصمیمش را می گوید
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فردوس کاوش

از سخنان دونالد ترمپ، رییس  
متحده،  ایاالت  جمهور 
استنباط  این طور  می توان 
افغانستان  مردم  که  کرد 
کل  غریزی اند.  جنگ جویان 
از  که  است  این  او  استدالل 
غریزی  جنگ جویان  سر زمین 
جنگیدن  از  غیر  کاری  که 
ندارند، باید بیرون شد. او شبیه همین سخنان را در 
مورد جنگ ترکیه با کردهای سوریه نیز گفته است. 
است  سال  صد  ترکیه  که  است  گفته  بارها  ترمپ 
با کردهای هویت طلب مارکسیست می جنگد و  که 
منازعه ی آنان به امریکا مربوط نمی شود. او از نقش 
ایفای نقش  و  امریکا  ابرقدرتی مثل  تنظیم کننده ی 

پولیس جهانی از سوی ارتش ایاالت متحده که برای 
بود، خیلی  افتخار  آن کشور  قبلی  رییسان  جمهور 
امریکا  سرمایه ی  برگرداندن  به  ترمپ  است.  متنفر 
از متحدان  از چین و امریکای التین،  دریافت پول 
کردن  منزوی  و  دفاعی  خدمات  برابر  در  واشنگتن 
الیت واشنگتن تعهد دارد. پایگاه اجتماعی او را هم 
و  امریکایی  نکرده ی  تحصیل  سفیدپوست  مردان 
می دهند.  تشکیل  ایوانجلیست  مسیحیان  از  برخی 
ترمپ به این باور است که الیت سیاسی واشنگتن 
به ضرر پایگاه رای او به صورت سیستماتیک عمل 
می کند. به بیان دیگر او مخالف ارزش های لیبرال، 
و  امریکا  داخل  در  رسانه ها  آزادی  و  قوا   تفکیک 
اقتصادی  و  امنیتی  نظم  خوردن  برهم  طرف دار 
بین المللی  سطح  در  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 

است. الگوی ترمپ رهبرانی مثل پوتین،  ویکتور 
هوربان و بوریس جان سون است. 

شدت  به  دید  هم  افغانستان  مورد  در  ترمپ 
منفی دارد. از نظر او افغانستان نه متحد ایاالت 
متحده، که بار دوش این کشور است. او حضور 
می داند  بی فایده  را  افغانستان  در  امریکا  ارتش 
بارها  ترمپ  است.  حضور  این  ختم  خواستار  و 
گفته است که اگر ارتش امریکا بخواهد در جنگ 
افغانستان برنده شود،  ده میلیون انسان روستایی 
در افغانستان کشته می شوند و حال که این کار 
جنگ  از  را  خودش  که  است  نمی کند،  بهتر  را 
و  امنیتی  استبلشمنت  کند.  بیرون  افغانستان 
نظامی امریکا به این عقیده است که در صورت 
بار  القاعده  افغانستان،  از  امریکا   نظامی  خروج 
و  آسیا  جنوب  در  شبکه سازی  به  موفق  دیگر 
خواهد  متحده  ایاالت  منافع  و  قلمرو  به  حمله 
شد. استبلشمنت امنیتی امریکا به این باور است 
استخباراتی  و  نظامی،  امنیتی  ظرفیت های  که 
امریکا در افغانستان،  سبب شده است که القاعده 
و سازمان های هم فکر آن به فکر زنده نگهداشتن 
اعضای کلیدی خود باشند و اگر این ظرفیت ها 
در افغانستان نباشد،  جهادیست های ضد امریکا 
به  حمله  و  شبکه سازی  مرحله ی  به  سرعت  به 
امریکا و متحدان آن گذار خواهند کرد؛ ولی به 
دو  هم  را  استدالل  این  ترمپ  که  می رسد  نظر 

روپیه نمی خرد. 
از  را  خود  نیروهای  که  گفت  باری  ترمپ 
افغانستان بیرون می کند و اگر بار دیگر القاعده 
افغانستان را برای حمله به امریکا استفاده کرد، 
به جهادیست های ضد  نیرویی  با  ایاالت متحده 
امریکا و متحدان محلی آنان در افغانستان حمله 
خواهد کرد که شبکه های جهادیست ضد امریکا 
سخنان  این  از  باشند.  نداشته  هم  را  آن  تصور 
به  او  که  کرد  استنباط  این طور  می توان  ترمپ 
به   و  است  افغانستان  از  عالقه مند خروج  شدت 
قلمرو  دیگر  بار  القاعده  اگر  که  است  باور  این 
افغانستان را برای برنامه ریزی حمله ی تروریستی 
آن  در  را  رهبرانش  یا  کند،  استفاده  امریکا  به 
جابه جا سازد، ارتش امریکا بار دیگر برمی گردد و 
برای نابودی دشمنان امریکا از کشتار میلیون ها 
همین  به  شاید  نمی کند.  دریغ  هم  غیر نظامی 
دلیل بود که خلیل زاد ضمانت جدی از طالبان 
احتمال  بود.  نگرفته  القاعده  با  مبارزه  بر  مبنی 
آن زیاد است که ترمپ یا به روش گرباچف در 
را  امریکایی  نیروهای  و  کند  عمل   1۹۸۹ سال 
بدون هیچ نوع حل سیاسی از افغانستان خارج 
کند و یا هم به یک وعده ی سر خرمن از سوی 

طالبان هم راضی شود و دستور خروج بدهد. ترمپ 
برخالف نظر استبلشمنت امریکا، به خروج نیروهای 
این کشور از قلمرو بین مناطق زیر سلطه ی کردها 
امریکایی را که در  نیروهای  او  اقدام کرد.  و ترکیه 
واقع مانع حمله ی ترکیه به کردها می شد،  از قلمرو 
سوریه بیرون کرد و  هیچ وقعی به استبلشمنت و 
در  ایشان  که  نیست  بعید  هیچ  نگذاشت.  سیستم 

مورد افغانستان هم دست به همین کار بزند. 
جمیز  ماستر،   مک   بولتن،  جان   که  نماند  ناگفته 
متیس و دیگر اعضای پیشین تیم امنیتی ترمپ که 
با او اختالف نظر داشتند، نیز خواستار پایان جنگ 
افغانستان و خروج تدریجی نیروهای امریکایی بودند، 
اما آنان در پی راه اندازی روند معقول حل سیاسی 
جنگ بودند و براساس همین باور بود که استراتژی 
 ۲۰1۷ سال  آگست  در  سفید  کاخ  آسیای  جنوب 
تالش  شدت  به  ترمپ  ولی  شد.  اعالم  و  طراحی 
می کند که امریکا را از تمام جنگ ها و معضل های 
افغانستان،  و  سوریه  مثل  سوم،   جهان  کشورهای 
بیرون کند. این احتمال بسیار جدی است که آقای 
کند.  توییت  افغانستان  از  خروج  مورد  در  ترمپ 
بیش تر  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  اگر 
نیز جدی تر خواهد شد.  احتمال  این  بحرانی شود،  
بلندپایه گان وزارت  عجله ی سفیر خلیل زاد و دیگر 
خارجه ی امریکا برای امضای توافق نامه با طالبان و 
آغاز گفت وگوهای میان افغانی،  به همین دلیل بود. 
ترمپ بی صبر است و عجله دارد تا به قول خودش 
که  افغانستان  بی پایان  جنگ  از  را  متحده  ایاالت 
هستند،  غریزی  جنگ جویان  او  باور  به  آن  مردم 
بیرون کند. صنف سیاسی کابل درک کند که ترمپ 
با کسی شوخی ندارد. اقدامات ترمپ نشان داد که 
در سیستم  بزند.  دور  را  استبلشمنت  است  قادر  او 
دموکراتیک امریکا تصمیم نهایی را رییس  جمهوری 
مراجع  نه  می گیرد،  است  شهروندان  منتخب  که 
نظرات  امریکا  قبلی  رییسان  جمهور  غیر انتخابی. 
سیستم و استبلشمنت را در تمام تصمیم گیری های 
نیست.  این طور  ترمپ  ولی  می کردند،  لحاظ  خود 
ایاالت  دموکرات  نامزدان حزب  که  نکنیم  فراموش 
جدی  نظر  تفاوت  افغانستان  مورد  در  هم  متحده 
حزب  مشهور  نامزد  بایدن،  جو  ندارند.  ترمپ  با 
در  درشت  بسیار  سخنان  ترمپ  مثل  دموکرات، 
نشان دهنده ی  امر  این  می گوید.  افغانستان  مورد 
تصمیم  واشنگتن  در  سیاست مداران  که  است  آن 
خروج نظامیان شان را از افغانستان گرفته اند و حال 
وقت آن است که کابل از جنجال انتخابات ریاست 
به حال  فکری  و  عبور کند  زودتر  جمهوری هرچه 
داشته  امریکایی  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 

باشد.

    ترمپـ
 با کسی شوخی ندارد

از کمیسیون های  امریکایی  این مقام  آسیا مشخص شد. 
نگذارند  و  کنند  عمل  شفافیت  با  که  خواست  انتخاباتی 
نتایج  سر  بر  اختالفات  بروز  سبب  آرا  مهندسی  و  تقلب 
نیز  متحد  ملل  سازمان  و  اروپا  اتحادیه  شود.  انتخابات 
نهاد های  و  افغانستان  حکومت  از  مشابه  درخواست های 
که  می رسد  نظر  به  داشته اند.  انتخابات  برگزار کننده 
جامعه  از سوی  بیش تری  با جدیت  روان  سال  انتخابات 
افغانستان  در  دموکراسی  حامی  کشورهای  و  جهانی 
دور  گزینه ی  نمی توان  حال  این  با  می شود.  پی گیری 
دوم را کاماًل، آن گونه که رحمت اهلل نبیل یکی از نامزدان 
منتفی  کرد،  اشاره  آن  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 

دانست.
حال اگر انتخابات به دور دوم برود، با توجه به اوضاع جوی 
افغانستان که مصادف به ماه های سرد خواهد بود، ممکن 
نیست که دور دوم انتخابات مطابق قانون انتخابات طی دو 
ماه برگزار شود و شاید در ماه های پایانی بهار کمیسیون 
انتخابات موفق شود که دور دوم انتخابات را برگزار کند. 
اما بیایید که موضوع را از یک زاویه دیگر نیز مورد توجه 
انتخاباتی  از دسته های  اگر یکی  این که  و آن  قرار دهیم 
در همین مرحله اول از سوی کمیسیون انتخابات پیروز 
اعالم شود، برای تمام دسته ها و به ویژه دسته رقیب این 
پیروزی پذیرفتنی خواهد بود؟ این جا است که گزینه های 
متفاوتی ممکن است در برابر ما قرار گیرد و پاسخ قطعی 

و دقیق به چنین پرسشی را دشوار سازد. 
دشواری کار از این جا ناشی می شود که متأسفانه فرهنگ 
انتخابات در جامعه ی ما فرهنگی با ریشه های قوی نیست 
انتخاباتی  زمان  هر  که  هم  پسین  سال های  طول  در  و 
برگزار شده، همیشه نتایج آن با اما و اگر های ویران کننده 
رو به رو بوده است. همواره یکی از دسته های انتخاباتی که 
و  تقلب  به  را  مقابل  دسته  نشده،  شناخته  میدان  پیروز 
ادعاهایی  هرچند چنین  است؛  کرده  متهم  آرا  مهندسی 
است.  نبوده  هم  بی مورد  چندان  که  شده  معلوم  بعداً 

همواره در انتخابات افغانستان 
دو  که  بوده  معمول  چنین 
تن به عنوان رقبای پیش تاز 
مراسم  ابتدایی  همان  از 
شده اند.  مشخص  رای دهی 
نیز  روان  سال  انتخابات  در 
»دولت ساز«  انتخاباتی  تیم  دو 
ظاهراً  همگرایی«  و  »ثبات  و 
این که  وجود  با  و  گرفته  پیشی  شان  رقبای  تمام  از 
هنوز نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون انتخابات اعالم 
تیم  دو  از سوی  که  ادعاهایی  و  قراین  از  ولی  نشده، 
رقبای  عنوان  به  آن ها  که  برمی آید  می گیرد،  صورت 
اصلی در عرصه انتخابات افغانستان شناخته می شوند 
دسته ی  دو  همین  به  چشم  نیز  جامعه  اکثریت  و 
یکی  که  است  این جا  پرسش  اما  انتخاباتی دوخته اند. 
در  را  پیروزی  شانس  انتخاباتی  دسته های  این  از 
مثل  انتخابات  و  داشت  خواهد  نخست  مرحله  همان 
رفت؟  نخواهد  دوم  دور  به  و ۲۰14  سال های ۲۰۰۹ 
پاسخ صریح و روشن به چنین پرسشی در حال حاضر 
به نظر  اولیه مشخص نیست، ظاهراً مشکل  نتایج  که 
می رسد. احتمال این که هیچ یک از نامزدهای پیش تاز 
نتواند آرای ۵۰ جمع یک را در همان دور اول از خود 
روان  سال  انتخابات  در  هرچند  دارد.  وجود  بسازد، 
چنین نتیجه ای آن قدر هم احتمالی به نظر نمی رسد، 
نهاد های  سوی  از  همه جانبه ای  هم  تالش های  زیرا 
انتخاباتی، هم از سوی ناظران ملی و بین المللی و هم 
از سوی کشورهای کمک دهنده به راه افتاده است که 
انتخابات در همان مرحله ی نخست نتیجه مشخص و 

حتا قابل قبول برای طرف های مختلف داشته باشد. 
افغانستان  انتخابات های  در  همواره  که  امریکا  موضع 
اولیس  سفر  با  بار  این  بوده،  سرنوشت ساز  تقریباً 
جنوب  حوزه  در  امریکا  خارجه  وزارت  معاون  ویلز، 

تیم »دولت ساز«  با  زمان  آن  تا  اگر  گلبدین حکمتیار، 
وارد معامله نشود و دیگر نامزدان انتخابات مورد حمایت 
قرار گیرد و اتهام تقلب را بر نتایج انتخابات وارد نکنند. 
همین موضوع می تواند در صورت پیروزی داکتر عبداهلل 
تیم  آن  انتخاباتی  تیم های  برخی  که  بیفتد  اتفاق  نیز 
دو  این  زیرا  کنند؛  متهم  آرا  مهندسی  و  تقلب  به  را 
دولتی  کلیدی  موقعیت های  در  دو  هر  انتخابات  نامزد 
قرار داشتند و از سوی بسیاری از نامزدان به استفاده از 

امکانات دولتی متهم بوده اند.
نکته مهم دیگر این است که انتخابات افغانستان همواره 
بُعد قومی نیز داشته و این مسأله نیز باعث می شود که 
بلند  در  مهم  ابزاری  عنوان  به  آن  از  رقیب  طرف های 
کردن صدای اعتراض خود سود ببرند. به همین دلیل 
انتخابات های  نیز مثل  انتخابات سال روان  نتایج  اعالم 
گذشته می تواند تکان هایی را در سطح جامعه به وجود 
چنین  کاهش  برای  حاال  از  که  است  الزم  و  بیاورد 
صورت  آگاهی دهی  همه جانبه  صورت  به  تکان هایی 
گیرد و از نهاد های ملی و بین المللی خواسته شود که 
فکر  از حاال در  پسا انتخابات  احتمالی  برای رخدادهای 

چاره های مؤثر باشند.

در  انتخاباتی  هر  نتایج  پذیریش  دلیل  همین  به 
اگر  و  اما  با  توأم  و  می تواند شک برانگیز  افغانستان 
کاماًل  هم  روان  سال  انتخابات  مورد  در  این  باشد. 
از دالیلی که مقام های  صدق می کند و شاید یکی 
روزها  این  افغانستان  مسایل  در  دخیل  کشورهای 
اصلی  هدف  و  می کنند  سفر  زیاد  ما  کشور  به 
همین  است،  انتخابات  موضوع  هم  سفرهای شان 
انتخاباتی  قطب های  برخورد  نوع  که  باشد  نگرانی 
از عوارض  بتوانند  بزنند و حداقل  از حاال محک  را 

جانبی و پسا انتخاباتی آن جلوگیری کنند. 
و  تجربه سال ۲۰14  که  نگران اند  از حاال  بسیاری 
بحران انتخاباتی یک بار دیگر تکرار شود و شرایطی 
آن  مهار  از  نیز  جهانی  جامعه  که  بیاید  وجود  به 
ناتوان باشد. اگر در مرحله نخست اعالم نتایج مثاًل 
تیم »دولت ساز« برنده اعالم شود، آیا فکر می شود 
تیم »ثبات و  به ویژه  تیم های دیگر و  از سوی  که 
نظر  به  باشد؟  پذیرفتنی  پیروزی  این  همگرایی« 
و  »ثبات  انتخاباتی  دسته  شمول  به  که  نمی رسد 
نامزدان  سوی  از  پیروزی  اعالم  چنین  همگرایی« 
دیگر و از جمله احمدولی مسعود، رحمت اهلل نبیل، 

چه اتفاق هایی ممکن است پس از اعالم 
نتایج انتخابات بیفتد؟

نثاراحمد فیضی غوریانی
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سال یازدهم

تأکید  انتخابات  بر  که  دارد  وجود  افغانستان  مجاهدان 
خواست ها  از  همیشه  دموکراسی  و  انتخابات  می کنند. 
سن  بناًء  است.  بوده  کشور  نخبه ی  قشر  ایده آل های  و 
و  می شود  سال  یک صد و چند  افغانستان  در  دموکراسی 
دادخواهی برای آن و تمامی ارزش هایش پیر و پخته شده 
است. در هژده سال پس از حادثه ی 11 سبتامبر ۲۰۰1م 
و سقوط رژیم طالبان برای دموکراسی زمینه فراهم شد تا 
قشر نخبه ی کشور عماًل به این خواست شان دست یابند.

تعیین  جهت  حق طلبی  راستای  در  افغانستان  مردم 
هنگفتی  هزینه های  خود شان  دست  به  سرنوشت شان 
راه  این  صرف  را  عمر شان  تمام  نسل هایی  پرداخته اند. 
کرده و نسل هایی نیز از جان شان که مهم تر از آن نیست، 
این راه مایه گذاشته اند. اکنون 1۸ سال می شود که  در 
مردم کشور به آن چه می خواسته اند، دست یازیده اند. به 
دموکراسی  سوم  نسل  که  است  سال   1۸ دیگر  عبارت 
نسل  دو  مبارزات  حاصل  پای  دارد  تازه  افغانستان،  در 
پیشین شان می نشیند. طی این 1۸ سال در دوره ی عملی 

اصول  از  تعیین سرنوشت  حق 
قطع نامه ها  معتبر  و  معروف 
ملل  سازمان  فیصله های  و 
اسالم  در  که  است  متحد 
نیز از اهمیت ویژه برخوردار 
از  یکی  اصل  این  می باشد. 
که  بود  چهارده گانه ای  اصول 
بین الملل  جامعه ی  آن  بنیاد  بر 
دچار  شرایط  طبق  بعد  به  زمان  آن  از  شد.  تشکیل 
تحول شد تا این که در حقوق بین الملل معاصر به یکی 
 1 ماده ی  در  حق  این  گردید.  تبدیل  پایه  حقوق  از 
منشور از آن تذکر رفته و هم چنان در زمره ی اهداف 
و مقاصد ملل متحد آمده است. منشور سازمان ملل از 
حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایه های 
روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولت ها و ملت ها 
نیز یاد کرده است. در مورد اهمیت این حق در اسالم، 
استناد کرد.  به آیت 11 سوره رعد در قرآن می توان 
مردمی  ترجمه: »خدا حال  ـ  است  آمده  آیت  آن  در 
در  ندهند.«  تغییر  خودشان  مگر  نمی دهد،  تغییر  را 
نظام های دموکراسی این انتخابات است که ملت ها از 
طریق آن، اصل مهم یاد شده را تمثیل و سرنوشت شان 
را تعین می کنند. انتخابات در دموکراسی یکی از ارکان 

مهم و بنیادی است.
این دست  از  ارزش های  و سایر  دموکراسی  انتخابات، 
در افغانستان مفاهیم تازه نیست. برخالف تصور حاکم، 
این ارزش ها در افغانستان نه »نوپا« است و نه عمر آن 
به هژده سال پس از سقوط رژیم طالبان برمی گردد. 
1۳۰۹ه.خ  سال  تا  کارش  که  روشن فکران«  »جنبش 
در  فقط  که  داشت  تأکید  ارزش هایی  بر  یافت،  ادامه 
دموکراسی می تواند تبلور یابد. پیش از آن از جنبش 
دیگری از میان آموزگاران مکتب حبیبیه شکل می گیرد 
و تعدادی از اعضای آن در راوایاتی ۹ و در روایت هایی 
11 سال زندانی می شوند و تعدادی دیگر چون مولوی 
خان  محمد عثمان  ارغستانی،  واصف  محمد سرور 
پروانی، محمد ایوب خان و سعد اهلل خان را توسط توپ 
شهید می کنند. غبار در سال 1۳4۲ه.خ، یعنی ۵6 سال 
پیش از جنبش مشروطه خواهان افغانستان، از »نهضت 
حکومت  اخیر  سال  ده  می کند.  یاد  دموکراسی« 
در  می نامند.  دموکراسی  دهه ی  را  شاه  محمدظاهر 
ویدیو هایی  افغانستان،  در  کمونیسم  حاکمیت  تداوم 
سخن  انتخابات  از  که  دارد  وجود  نجیب  داکتر  از 
می زند. اسناد کتبی و ویدیویی از قول سران و رهبران 

نگرانی  این  داشت؟  انتخاباتی خواهیم  دیگر  آیا  این که 
که آیا در انتخاباتی دیگر، مردم اشتراک خواهند کرد؟ 
سنگینی  باشیم،  نداشته  اگر  انتخاباتی  این،  از  پس 
می شود؟  چه  صد و چند ساله  قربانی های  آن  و  مبارزات 
دست آورد های این همه مبارزات که طی 1۸ سال آخر 

رقم خورده است، به کجا می انجامد ؟ و...
انتخابات ۲۰1۹ نه تنها سرنوشت مردم افغانستان، که 
سرنوشت دموکراسی در افغانستان را نیز تعیین می کند. 
کمیسیون های مستقل انتخاباتی، دسته های انتخاباتی، 
نهاد های ناظر داخلی و خارجی و باقی طرف های شریک 
پاک  آرای  به  تا  دارند  مسوولیت   ،۲۰1۹ انتخابات  در 
براساس  را  انتخابات  نتیجه ی  باشند،  قایل  ارج  مردم 
قرن  یک  قربانی های  از  و  کنند  اعالم  مردم  اراده ی 
حیثیت  به  آن  غیر  در  نمایند.  پاسداری  کشور  مردم 
دموکراسی لطمه زده، مردم نسبت به انتخابات بی باور 
شده اند که اعاده ی حیثیت دموکراسی تا انتخابات دیگر 

که افغانستان تنها خواهد بود، ناممکن است.

نیز تحقق دموکراسی از مردم ما قربانی های فراوان 
تا  گرفته  انگشتان شان  بریده شدن  از  است.  گرفته 
این راستا خون شان را مایه  صد ها سرباز ما که در 
و  منت دار  هنگفت،  کمک های  بابت  گذاشته اند. 
برای  دور  این  در  جامعه ی جهانی شده ایم.  بده کار 
برگزار  انتخابات  بار  چهار  جمهور،  رییس  گزینش 
کرده ایم. این انتخابات ها حامل تمام دست آورد ها و 
انتخابات  چهار  می شود.  اخیر  سال   1۸ ارزش های 
پایه ای  چهار  به  کشور  در  جمهوری  ریاست 
قربانی های  و  مبارزات  وزن  سنگینی  که  می ماند 
صد و چند ساله ی سه نسل نخبه و روشن فکر کشور 
چهار  است.  ناکافی  بسیار  که  می کشد  دوش  بر  را 
لزران  دیگر  پی  یکی  کردیم،  برگزار  که  انتخاباتی  
بوده است.  میزان مشارکت مردم در این انتخابات ها 
نهاده  به کاهش  تقلب در آن ها، رو  برعکس میزان 
تقلب  افزایش  حاصل  که  مشارکت  کاهش  است. 
برای  نگرانی  است.  شده  نگرانی  سبب  می باشد، 

انتخابات 2019؛
سرنوشتدموکراسیدرافغانستان

زمان  از  ماه  هفت  از  بیش 
پروژه  تفاهم نامه  امضای 
وزارت  بین  »اشتغال زایی« 
مالیه کشور و بانک جهانی 
سپری شده است، اما هنوز 
آغاز  پروژه  این  عملی  کار 
نشده است. پروژه »اشتغال زایی/ 
مهم  پروژه های  از  کارموندنه« 
و  بی جاشده گان  برای  اشتغال  ایجاد  هدف  به  دولت 
شغلی  مشکالت  رفع  همین طور  و  عودت کننده گان 
مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان است. 
بانک جهانی به هدف اجرای این پروژه ۲۰۰ میلیون 
دالر بودجه اختصاص داده است. رهبری و هم آهنگی 
پروژه »اشتغال زایی« را وزارت اقتصاد بر عهده دارد. 
امور  وزارت  عودت کننده گان،  و  مهاجرین  وزارت 
شهرداری  و  محل  ارگان های  مستقل  اداره  خارجه، 

کابل از ادارات همکار این پروژه هستند.
»اشتغال زایی«  پروژه  اقتصاد،  وزارت  معلومات  طبق 
قرار است در 1۳ والیت کشور که میزبان بیش ترین 
افراد بی جاشده و عودت کننده هستند، تطبیق شود. 
هرات،  قندهار،  ننگرهار،  کابل،  شامل  والیات  این 
لغمان،  کندز،  کنر،  خوست،  غور،  فاریاب،  بغالن، 
نورستان و تخار می شوند. بودجه پروژه »اشتغال زایی« 
بانک  توسط   )1۳۹۷ )قوس   ۲۰1۸ دسامبر  ماه  در 
این پروژه در  تفاهم نامه  اما  بود.  جهانی منظور شده 
دلو  )شانزدهم  میالدی  جاری  سال  فبروری  پنجم 
1۳۹۷( بین وزارت مالیه و این بانک به امضا رسید. 
در تفاهم نامه، مدت اجرای پروژه پنج سال از ۲۰1۹ 
تا ۲۰۲۳ در نظر گرفته شده است. قرار است در این 
برای  جهانی  بانک  توسط  دالر  میلیون   ۲۰۰ مدت 

اجرای این پروژه به دولت افغانستان سپرده شود.
می گوید  اقتصاد،  وزارت  سخنگوی  سالک،  یونس 
در  »اشتغال زایی«  پروژه  »نیازسنجی«  مطالعات  که 
سیزده والیت تا کنون تکمیل نشده است و قرار است 
با تکمیل این مرحله کار عملی آن آغاز شود. به گفته 
سالک، وزارت اقتصاد 6۰ نفر از متخصصان حوزه های 
با  همراه  را  آن ها  و  است  کرده  استخدام  را  مختلف 
نماینده گان وزارت مهاجرین و عودت کننده گان برای 
انجام مطالعات »نیازسنجی« به والیات فوق فرستاده 

جاری  سال  پایان  تا  دارد  احتمال  که  افزود  او  است. 
میالدی این مطالعات تکمیل شود.

دنبال  به  »نیازسنجی«  مطالعات  در  اقتصاد  وزارت 
در  عودت کننده گان  و  بی جاشده گان  شمار  شناسایی 
هر یک از والیات فوق و همین طور ثبت نام آن ها است. 
در کنار آن، در این مطالعات تالش می شود تا نیازهای 
بی جاشده گان و عودت کننده گان در هر والیت با توجه به 
شرایط آن والیت مشخص شود. یونس سالک می گوید که 

از اکمال این مطالعات، پروژه »اشتغال زایی«  پس 
کوچک  تشبثات  ایجاد  قرضه،  اعطای  اشکال  در 
اشتغال  هدف  به  اقتصادی  زیربناهای  توسعه  و 
می شود.  تطبیق  عودت کننده گان  و  بی جاشده گان 
به  »اشتغال زایی«  پروژه  آن،  کنار  در  که  افزود  او 
مهاجرین  برای  بازگشت  تسهیالت  ایجاد  دنبال 
افغان از ایران و پاکستان است. به گفته سالک، قرار 
برای  مناسب  شغلی  شرایط  کردن  فراهم  با  است 

عودت کننده گان، به مهاجرین افغان در این دو کشور 
می توانند  کشور  به  عودت  با  که  شود  داده  اطمینان 
گفته  به  این،  با  همزمان  برسند.  بهتری  زنده گی  به 
اشتغال  و  اقامت  شرایط  تا  شد  خواهد  تالش  سالک، 

این مهاجرین در کشورهای میزبان نیز تسهیل شود.
ایران و پاکستان دو میزبان بزرگ مهاجرین افغان در 
سطح جهان است. طبق معلومات منابع رسمی، بیش 
از شش میلیون مهاجر افغان در این دو کشور زنده گی 
اقتصاد،  وزارت  برآورد  اساس  بر  هم چنان  می کنند. 
زنده گی  کشور  داخل  در  بی جاشده  نفر  میلیون   ۲.۵

می کنند. 
وزارت اقتصاد در زمان امضای تفاهم نامه ۲۰۰ میلیون 
دالری پروژه »اشتغال زایی« با بانک جهانی، نرخ فقر در 
کشور را ۵4.۵ درصد و نرخ بیکاری را حدود ۲4 درصد 
اعالم کرد. هم چنان به گفته این وزارت، ۲.۵ میلیون 
به  این طرف  به  از سال ۲۰1۵ میالدی  افغان  مهاجر 
ادغام  و  کاریابی  عرصه های  در  که  برگشته اند  کشور 
مجدد به جامعه با مشکالت جدی روبه رو هستند. این 
»اشتغال زایی«،  پروژه  اجرای  با  است  امیدوار  وزارت 
اشتغال  زمینه  عودت کننده گان  و  بی جاشده گان  برای 
زنده گی  ترتیب شرایط  این  به  تا  فراهم شود  مناسب 

آن ها در کشور بهبود یابد.
عودت کننده گان  و  بی جاشده گان  این،  از  پیش 
و  زنده گی شان  به  نسبت  دولت  بی توجهی  از  همواره 
همین طور عدم دسترسی به فرصت های شغلی شاکی 
شرایط  در  بی جاشده گان  این  از  بسیاری  بوده اند. 
حتا  و  می برند  سر  به  اقتصادی  و  معیشتی  بد  بسیار 
زنده گی  اولیه  امکانات  و  سرپناه  به  آن ها  از  برخی 
از  توجهی  قابل  شمار  همین طور  ندارند.  دسترسی 
در  نشدند  موفق  آن که  دنبال  به  عودت کننده گان 
بار  بدهند،  سروسامان  زنده گی شان  به  کشور  داخل 
مهاجرانی  میان  در  داده اند.  مهاجرت  به  تن  دیگر 
ترکیه،  در  مهاجران  در کمپ های  در حال حاضر  که 
یونان و یا اندونزیا به سر می برند، بیش تر آن ها کسانی 
هستند که باری به کشور برگشته بودند ولی در این 
ادامه  عادی  صورت  به  زنده گی شان  به  نتوانستند  جا 
بدهند. با این حال، دیده شود که با شروع کار عملی 
پروژه »اشتغال زایی« وضعیت زنده گی بی جاشده گان و 

عودت کننده گان چقدر تغییر خواهد کرد. 

مطالعاتنیازسنجیپروژه۲۰۰میلیوندالری
اشتغالزاییتکمیلنشدهاست

خلیل اسیر

از  یک  هر  در  عودت کننده گان  و  بی جاشده گان  شناسایی شمار  دنبال  به  »نیازسنجی«  مطالعات  در  اقتصاد  وزارت 
والیات فوق و همین طور ثبت نام آن ها است. در کنار آن، در این مطالعات تالش می شود تا نیازهای بی جاشده گان و 
عودت کننده گان در هر والیت با توجه به شرایط آن والیت مشخص شود. یونس سالک می گوید که پس از اکمال این 
مطالعات، پروژه »اشتغال زایی« در اشکال اعطای قرضه، ایجاد تشبثات کوچک و توسعه زیربناهای اقتصادی به هدف 
اشتغال بی جاشده گان و عودت کننده گان تطبیق می شود. او افزود که در کنار آن، پروژه »اشتغال زایی« به دنبال ایجاد 
تسهیالت بازگشت برای مهاجرین افغان از ایران و پاکستان است. به گفته سالک، قرار است با فراهم کردن شرایط 
شغلی مناسب برای عودت کننده گان، به مهاجرین افغان در این دو کشور اطمینان داده شود که با عودت به کشور 
می توانند به زنده گی بهتری برسند. همزمان با این، به گفته سالک، تالش خواهد شد تا شرایط اقامت و اشتغال این 

مهاجرین در کشورهای میزبان نیز تسهیل شود.



در فرجامین دیدار از رقابت های لیگ کرکت شپگیزه که با حضور بازیکنان داخلی و خارجی در کابل برگزار شده بود، تیم د 
مس عینک اتالن با شکست مدافع عنوان قهرمانی، جام را به دست آورد. در این دیدار، تیم »د مس عینک اتالن« قرعه را 

برنده شده و توپ اندازی را انتخاب کرد. تیم بند امیر با از دست دادن هفت بازیکنش، ۱۵۴ دوش به دست آورد.

کرکت  لیگ  دیدارهای  از  دور  ششمین  در 
با  عینک  مس  تیم  کابل،  در  »شپگیزه« 
رهبری محمدنبی عیساخیل قهرمان این دور 
نهایی  دیدار  در  گرفت.  لقب  رقابت ها  از 
در  تماشاگر  صدها  حضور  با  جمعه  روز  که 
استدیوم ملی کرکت افغانستان برگزار شد، 
تیم مس عینک اتالن تیم بند امیر به رهبری 
ویکت شکست  چهار  تفاوت  با  را  راشدخان 
داد. بند امیر مدافع عنوان قهرمانی این دور 

از رقابت ها به شمار می رفت.

در ششمین دور از دیدارهای 
لیگ کرکت »شپگیزه« در 
عینک  مس  تیم  کابل، 
محمدنبی  رهبری  با 
عیساخیل قهرمان این دور 
در  گرفت.  لقب  رقابت ها  از 
دیدار نهایی که روز جمعه با 
حضور صدها تماشاگر در استدیوم ملی کرکت 
اتالن  عینک  مس  تیم  شد،  برگزار  افغانستان 
تیم بند امیر به رهبری راشدخان را با تفاوت 
چهار ویکت شکست داد. بند امیر مدافع عنوان 

قهرمانی این دور از رقابت ها به شمار می رفت.
کرکت  لیگ  رقابت های  از  دیدار  فرجامین  در 
شپگیزه که با حضور بازیکنان داخلی و خارجی 
با  عینک  مس  تیم  بود،  شده  برگزار  کابل  در 
شکست مدافع عنوان قهرمانی، جام را به دست 
آورد. در این دیدار، تیم »د مس عینک اتالن« 
قرعه را برنده شده و توپ اندازی را انتخاب کرد. 
تیم بند امیر با از دست دادن هفت بازیکنش، 
۱۵۴ دوش به دست آورد. در این دیدار، عمران 
دوش،   ۲۷ زمان  شوکت  دوش،   ۳۲ جنت 
دوش   ۲۲ زازی  افسر  و  دوش   ۲۳ باطن شاه 
مقابل  در  کرد.  امیر کسب  بند  تیم  نفع  به  را 
اشرف  شرف الدین  بازیکن،  سه  نوین الحق  اما 
نوراحمد  و  عیساخیل  و محمدنبی  بازیکن  دو 

نهنگان« با رهبری میرویس اشرف و »بند امیر 
خاماران« با کاپیتانی راشدخان آرمان در این 
دور از رقابت ها حضور داشتند. در پنجمین دور 
این رقابت ها، تیم »بند امیر خاماران« توانسته 
بود لقب قهرمانی را به دست  آوَرد. گفتنی است 
که شش تیم حاضر در این رقابت ها یک بازیکن 
را از دوره گذشته در ترکیب خود حفظ کرده 
از میان  بازیکن دیگر را خریدند.  بودند و ۱۹ 
این تیم ها، تیم »د کابل بازان«، »د مس عینک 
اسپین غر  »د  و  خاماران«  »بندامیر  اتالن«، 
زمریان« توانسته بودند به دور حذفی راه یابند.

خارج  میدان  از  را  امیر  بند  تیم  نفر  یک یک 
ساختند. 

از  با  اتالن«  اما »تیم د مس عینک  در مقابل 
دست دادن شش بازیکنش، هدف تعیین شده 
را تکمیل کرد و جام قهرمانی را به دست آورد. 
بخش  در  اتالن«  عینک  مس  »د  تیم  برای 
توپ اندازی، نورعلی زدران ۴۵ دوش، رحمت اهلل 
گربز ۳۶ دوش، محمدنبی عیساخیل ۳۰ دوش 
و احسان اهلل ۲۵ دوش را کسب کرد. برای تیم 
بند امیر در بخش توپ اندازی، مجیب الرحمان 
دو بازیکن و جاوید احمدی و باطن شاه یک یک 
بازیکن تیم حریف را از بازی خارج ساختند. در 
این دیدار، شرف الدین اشرف با کسب نُه دوش و 
خارج ساختن دو بازیکن حریف از جریان بازی، 

بهترین بازیکن این دیدار لقب گرفت.
بورد کشور در  فرید هوتک، سخنگوی کرکت 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفته است که این 

بازیکنان  بلندبردن کیفیت  برای  دیدارهای 
به راه انداخته شده است. وی افزود 

از  دور  این  برگزاری  با  که 
بازیکنان  بازی ها، 

می توانند چابکی و ثبات شان را 
به دست آوَرند و در رقابت های خارجی 
بهتر بدرخشند. این در حالی است که 
شمار زیادی از جوانان پس از درخشش 
در این رقابت و سایر رقابت های داخلی، 

می توانند به تیم ملی کرکت راه یابند.
در این دیدارها، شش تیم اشتراک کرده  

بودند که از این میان، چهار تیم پس از 
کسب امتیازهای الزم، به دور حذفی راه 

یافتند. تیم های »د کابل بازان« با کاپیتانی 
اصغر افغان، »د اسپین غر زمریان« با کاپیتانی 
با  اتالن«  عینک  مس  »د  شفق،  شفیق اهلل 

کاپیتانی محمدنبی عیساخیل، »د آمو 

رضا مرادی

 خبرهای کوتاهویـــــــژه ورزش

جهان

افغانستان
شنبه
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قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
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»د مس عینک اتالن« 
بر سکوی قهرمانی ایستاد

تایید کرده  راجر فدرر، مرد شماره ۳ تینس جهان 
که در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت خواهد کرد. وی 
تینس  طالی  مدال  می خواهد  دارد،  سال   ۳۸ که 

را  اولین به دست المپیک  به شکل فردی برای 
آورد. او پیش تر تایید کرده بود 
اوپن  معتبر  رقابت های  در  که 

فرانسه نیز شرکت خواهد کرد.

لیگ ۱۴ سال کابل با حضور ده تیم برتر 
آغاز  کابل  در  میزان   ۲۵ پنج شنبه،  روز 
شد. در اولین دیدار از این دور رقابت ها، 
تیم های اردو و پامیر به مصاف هم رفتند 

که سرانجام، تیم اردو با نتیجه ۵ بر ۰ در 
برابر پامیر به پیروزی رسید. در دیدار دیگر، 

تیم استقالل با نتیجه ۳ بر ۱ تیم هندوکش 
شمال »ب« را مغلوب کرد.

کابل  کرکت  تیم  بازیکن  جنت،  کریم 
دور  ششمین  بازیکن  بهترین  بازان 

لقب  شپگیزه  کرکت  لیگ  رقابت های 
توانست  رقابت ها  از  دور  این  در  وی  گرفت. 

۳۷۱ دوش برای تیمش کسب کند. او با به دست 
آوردن ۱۲۰ دوش در یکی از دیدارهای این دور 
از رقابت ها، ریکارد بیش ترین دوش توسط یک 

بازیکن در این دور از رقابت ها را به ثبت رساند.

دیدار  درش  افغانستان  بانوان  فوتسال  ملی  تیم 
دوستانه با نتیجه ۴ بر ۰ برابر تیم کویت شکست 
خورد. این دیدارهای برای آماده گی به رقابت های 
قهرمانی فوتسال آسیا ۲۰۲۰ برگزار شده است. 
قرار است تیم فوتسال بانوان کشور در دیدار دیگر 

نیز به مصاف تیم بانوان کویت برود.

تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان تمرینات شان 
را در کابل آغاز کرده اند. قرار است آنان به زودی 
برای حضور در یکی از رقابت ها وارد کشور تایلند 
شوند. تیم فوتبال ساحلی کشور با درخشش در 
دیدارها توانسته در رده ۱۰ تیم های آسیا 
و رده ۵۳ جهان قرار گیرد. این تیم 
ایرانی  مربی  آشتیانی،  میثم  توسط 

هدایت می شود.

در  الکالسیکو  به  معروف  مادرید،  بارسلونا-ریال  رفت  دیدار 
اللیگا که قرار بود شنبه، ۴ عقرب به میزبانی 
نیوکمپ  ورزشگاه  در  بارسلونا  باشگاه 
برگزار شود، احتمال دارد به  دلیل تنش 
در ایالت کاتالونیا اسپانیا برای مدت 
نامعلومی به تعویق بیفتد. پیش تر 
ریال مادرید پیشنهاد فدراسیون 
فوتبال اسپانیا مبنی بر میزبانی 

از این دیدار را رد کرده است.

در اولین دربی دالمادونینای بانوان در ایتالیا، آث میالن 
توانست با نتیجه ۳ بر ۱ از سد اینتر میالن بگذرد. 

فوتبال دالمادونینای از جذابترین دیدارهای 
آث  تیم های  میان  که  است  جهان 

میالن و اینتر میالن برگزار می شود 
و سابقه ۱۱۰ ساله در بخش مردان دارد. با 
این حال اما پس از ایجاد تیم بانوان اینتر 
در سال گذشته، این اولین بار است که دو 
تیم بانوان در برابر هم صف آرایی می کنند.

در جذاب ترین دیدار از هفته نهم لیگ برتر انگلستان، قرار است 
فردا  لیورپول  و  یونایتد  تیم های منچستر 

با میزبانی منچستر در ورزشگاه  شب 
بروند.  به میدان  برابر هم  اولدترافورد 

برگزار  حالی  در  دیدار  این 
لیورپول،  که  می شود 
کسب  با  اروپا  قهرمان 

دیدارها  تمامی  در  برد 
و  جدول  صدر  در 

در  نیز  یونایتد  منچستر 
جایگاه دوازدهم قرار دارد.

ورزش گلف پس  اسطور ۴۸ ساله  وودز،  تایگر 
که  می گوید  طوالنی،  مصدومیت  گذراندن  از 
در المپیک ۲۰۲۰ توکیو به عنوان بزرگ ترین 
در  وی  می کند.  شرکت  ورزشی اش  هدف 
قهرمانی   ۲۱ توانسته  ورزشی اش  زنده گی 

عنوان   ۴ اگر  و  آورد  دیگر به دست 
کسب کند، پر افتخارترین بازیکن 

تاریخ ورزش گلف لقب  می گیرد.

سید جالل جیالنی، ورزشکار افغانی مقیم آلمان 
پیروزی  به  مانع  متر   ۱۱۰ دوش  در  توانست 
برسد. او پیش از این نیز در رقابت های بین المللی 

استدیوم  در  جرمنی  میزبانی  به  که  گانه  ده 
به  شد،  دایر  روز  دو  برای  والت(  )التین 
مقام قهرمانی دست یافته بود و دو مدال 
طالی این رقابت های دوش را کسب کرد. 
احتمال دارد وی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو 

به نماینده گی از کشور اشتراک کند.
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
می شود،که پروژه زراعت ومالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری 
در نظر دارد، قرارداد، تهیه و خریداری لوازم و تجهزات مرغداری در والیات کابل، لوگر و 
پروان را با شرکت محترم مالداری مرغداری، و تولید خوراکه حیوانی نصرت امیری  دارای 
جواز نمبر )D-31843( آدرس- مقابل شفاخانه میوند جاده میوند مرکز کابل ، به قیمت 

مجموعی )۱۰,۱۱۸,۰۰۰,۰۰( ده میلیون و یکصدوهجده هزارافغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض 
خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به 
آمریت تدارکات برنامه CLAP، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  

کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می 
شود،که پروژه زراعت ومالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در 
نظر دارد، قرارداد،اعمار شبکه آبیاری گوشته والو واقع قریه گوشته والوولسوالی کامه والیت 
ننگرهار را با شرکت محترم ساختمانی شاهد راحل دارای جواز نمبر )D-41337-0( آدرس- 
خانه ۱ کوچه ۲۷ کارته نو مرکز کابل ، به قیمت مجموعی )۴,۳۶۷,۲۷۵,۶۱( چهار میلیون 

سه صدوشصت وهفت هزارودوصدوهفتاد وپنج اعشاریه شصت یک  افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض 
خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت 
تدارکات برنامه CLAP، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل،  

افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که 
پروژه زراعت و مالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، 
اعمار شبکه آبیاری پای مشهد افغانی واقع قریه پای مشهد افغانی ولسوالی دولت آباد والیت بلخ را 
با شرکت محترم ساختمانی ادریس عبید دارای جواز نمبر )D-24128( آدرس- خانه ۶۸۴ سرک 
میلیون  وسه  بیست   )۲۳,۶۲۵,۷۵۲,۰۷( مجموعی  قیمت  به   ، کابل  مرکز  ناحیه ۱۰  ۱۵،تایمنی 

وششصدو بیست وپنج هزاروهفتصدو پنجاه و دواعشاریه صفرهفت  افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات برنامه

CLAP، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام 
ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 
قرارداد منعقد نخواهد شد.

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه }تدارک ۲۱۵۰۰ سیرچوب محروقاطی بلوط، ۲۱۵۰ 
سیر چوب محروقاتی ارچه و ۴۸۷۱۵ کیلوگرام گاز مایع مورد ضرورت بخاریهای شعبات وزارت در 

فصل زمستان تحت دو الت{ تحت داوطلبی شماره:- 
قیمت  به   )۰۱۰۱-۱۰۸۹( نمبر  جواز  دارای  لمیتد  لوگر  خوشی  شرکت  به  را  اول)چوب(    الت 
مجموعی مبلغ )۱,۸۹۲,۰۰۰- یک میلیونو هشتصدو نودو دوهزار( افغانی. الت دوم )گاز( را به شرکت 
خدمات لوژستیکی برج عیاران دارای جواز نمبر )۵۰۲۰۷( به قیمت مجموعی مبلغ )۲,۳۳۸,۳۲۰- 

دو میلیون و سه صدو سی و هشت هزارو سه صدو بیست( افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  وفق  مینه،  جمال  سخی،  کارته  واقع  ومالداری  آبیاری  زراعت،  وزارت 

تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، 

قرار داد منعقد نخواهد شد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که 
پروژه زراعت و مالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، 
اعمار شبکه آبیاری حاجی احمد شاه واقع قریه قلعه نصرو ولسوالی بگرام والیت پروان را با شرکت 
محترم ساختمانی وسرکسازی آریانا آمریکا اروپا دارای جواز نمبر )D-30219( آدرس- منزل ۲ بلند 
منزل حاجی عزیز مقابل میدان هوایی مرکز پروان ، به قیمت مجموعی )۲,۸۳۳,۷۶۱,۰۵( دو میلیون 

هشتصدو سی وسه هزاروهفتصدو شصت ویک اعشاریه صفرپنح افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات برنامه

CLAP، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام 
ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 
قرارداد منعقد نخواهد شد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که 
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در 
نظر دارد، تصمیم اعطای قرارداد، پروژه ) تهیه و خریداری لوازم وتجهزات مورد ضرورت مراکز سرد 
کننده شیررا برای والیات کابل، پروان و لوگر(  را با شرکت محترم  )برادران قربان خیل موالنا یعقوب 
چرخی لمیتد( دارای جواز نمبر )۲۲۲۷-۰۱۰۱( آدرس- ده افغانان ابن سینا مارکیت مرکز کابل 
افغانستان به قیمت مجموعی )۵,۳۳۵,۷۷۰,۰۰( پنج میلیون وسه صدو سی وپنج هزار و هفتصدو 

هفتاد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش 
را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات 
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری 

واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل،افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.
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27 میزان ۱398
۱9 اکتوبر 20۱9

قیمت: 20 افغانی
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نظام سیاسی  نوعیت  بحث 
از  یکی  افغانستان، 
و  دیرینه  بحث های 
و  بوده  چالش آفرین 
ریاستی،  نظام های 
حکومت  مدل  و  پارلمانی 
بیش ترین  ملی  وحدت 
را  مخالفان  و  موافقان 
داشته است. موافقان نظام ریاستی آن را متضمن 
نظام  در  می دانند.  سیاسی  بیش تر  یک پارچه گی 
مستقیم،  رای  با  که  هستند  مردم  این  ریاستی 
رییس دولت را که رییس حکومت هم می باشد، 
قدرت  این سیستم ساختار  در  انتخاب می کنند. 
می باشد.  شخص  یک  اختیار  در  و  متمرکز 
مخالفان این نوع نظام خصوصا در جوامعی مانند 
و  بوده  جوان  مردم ساالری  آن  در  که  افغانستان 
هنوز جامعه مدنی در آن نهادینه نشده، زمینه ساز 
خودکامه گی و دیکتاتوری قانونی می دانند. در واقع 
در نظام ریاستی به خاطر جلوگیری از فروپاشی 
نظام، درجه ای از خودکامه گی به صورت آگاهانه 
پذیرفته می شود. حکومت وحدت ملی نیز، تجربه 
جدیدی از نظام سیاسی و اداری بود که با حفظ 
نظام ریاستی اقدام عملی برای غیر متمرکزسازی 

ساختار قدرت بوده است. 
اما سوال بنیادی این است که آیا مشکالت نظام، 
ساختاری است و یا می توان با بعضی از تعدیالت 
در همین نظام ریاستی، کارآیی و موثریت آن را 
را  صالحیت ها  کدام  رییس جمهور  داد؟  افزایش 
رییس جمهور  قدرت  کنترل  مکانیزم های  و  دارد 
کدام است؟ آیا امکان مخالفت با ریاست جمهوری 
حد  چه  تا  و  دارد؟  وجود  قانونی  مجرای  از  حتا 
دیکتاتور  به یک  رییس جمهور  بدل شدن  امکان 

وجود دارد؟ 
تفکیک قوا به مفهوم تقسیم قدرت دولت بین سه 
دولت های  بنیاد  قضایی  و  اجرایی  مقنن،  قوه ی 
می دهد.  تشکیل  را  مردم ساالری  بر  مبتنی 
توسط  قوا کنترل قدرت  تفکیک  اصلی  فلسفه ی 
در   »Montesquieu« منتسکیو  است.  قدرت 
 )The Spirit of the Laws( کتاب روح القوانین
اجرایی  تقنینی،  قدرت  تمرکز  که  تاکید می کند 
و قضایی به خودکامه گی می انجامد و برای آن که 
نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید بخش های 
را  قدرت  قدرت،  که  شوند  تنظیم  طوری  دولت 

کنترل کند.
بر مبنای قانون اساسی افغانستان رییس جمهوری 
دولت  رییس  حیث  به  وسیعی  اختیارات  دارای 
ماده ی  مطابق  می باشد.  حکومت  رییس  و 
رأس  در  جمهور  »رییس  اساسی  قانون  شصتم 
داشته،   قرار  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
صالحیت های خود را در عرصه های اجرایی، تقنینی 
و قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال 
می کند.« هم چنین مطابق ماده شصت و چهارم 
قانون اساسی رییس جمهور دارای صالحیت ها و 
وظایف متعدد از جمله فقره های ۱۱( تعیین وزرا، 
امنیت  بانک مرکزی، رییس  لوی سارنوال، رییس 
و  رییس  تعیین   )۱۲ سره میاشت  رییس  و  ملی 
قبول  تقاعد،  تعیین،   )۱۳ استره محکمه  اعضای 
استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، 
پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق 
به احکام قانون. ۱۴(  تعیین سران نماینده گی های 
و  خارجی  دولت های  نزد  افغانستان  سیاسی 
اعتمادنامه های  بین المللی. ۱۵(  قبول  مؤسسات 

 )۱۶ افغانستان.  در  خارجی  سیاسی  نماینده گان 
توشیح قوانین و فرمان های تقنینی. ۱۷( اعطای 
اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق 
به احکام قانون. ۱۸( تخفیف و عفو مجازات مطابق 
نشان ها  مدال ها،   اعطای   )۱۹ قانون.  احکام  به 
 )۲۰ قانون.  احکام  به  مطابق  افتخاری  القاب  و 
تأسیس کمیسیون ها به منظور بهبود اداره ی کشور 

مطابق به احکام قانون و... می باشد.
عالوه بر صالحیت قانونی متذکره، رییس جمهور 
تاثیر گذار  می تواند در امور قوه ی قضایی و مقنن 
نهم،  و  هفتاد  ماده  مطابق  مثال،  برای  باشد 
»حکومت می تواند در حالت تعطیلی ولسی جرگه 
در صورت ضرورت عاجل  به استثنای امور مربوط 
به بودجه و امور مالی، فرمان های تقنینی را ترتیب 
رییس  تایید  با  تقنینی  فرمان های  این  کند.« 
جمهور به طور خودکار نافذ می شوند. اگر چه با 
فرمان های صادر شده  تمام  پارلمان،  کار  به  آغاز 
ولی  شوند،  ارایه  پارلمان  به  ماه  یک  ظرف  باید 
صرفاً در صورتی که هر دو مجلس نماینده گان و 
فرمان ها  این  می توانند  آن ها  باشند،  هم رأی  سنا 
حاالت  در  اساسی  قانون  حکم  این  کنند.  رد  را 
سوء  آن  از  و  بوده  جدی  مناقشه  مورد  زیادی 
جمهوری،  رییس  هم چنین  است.  شده  استفاده 
توسط  وزرا  رد صالحیت  و  استیضاح  مواردی  در 
پارلمان را نپذیرفته و برای بررسی قانونی آن ها را 
به استره محکمه راجع ساخته که اعضا و رییس آن 
را تعیین کرده است و در نهایت آن وزیران به کار 

خود ادامه داده اند.
نیازمند  »قانون  اساسی  قانون  ماده ی ۹۴  مطابق 
و توشیح  تصویب در هر دو مجلس شورای ملی 
رییس  که  صورتی  در  و  می باشد  جمهور  رییس 
جمهوری با مصوبه ی شورای ملی موافقت نداشته 
باشد، باید آن را در ۱۵ روز از تاریخ تقدیم با ذکر 
دالیل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن 
نافذ  و  محسوب  شده  توشیح  مصوبه  مدت  این 
است.« ولی در مواردی رییس جمهوری مصوبات 
بلکه در  نکرده،  توشیح  تنها  نه  را  هر دو مجلس 
مدت ۱۵ روز آن ها را به ولسی جرگه نیز مسترد 

نکرده و آن قوانین هم چنان نافذ نشده است.
به همین ترتیب، رییس جمهور مطابق ماده یک صد 
و هفدهم صالحیت دارد تا نه عضو استره محکمه را 
با تایید مجلس نماینده گان تعیین و یکی از اعضا را 
به حیث رییس استره محکمه تعیین کند. در واقع 
رییس جمهور هر شخصی را می تواند برای عضویت 
استره محکمه به مجلس نماینده گان پیشنهاد کند. 
و  در حالی که در کشورهای دیگر قاضی القضات 
اعضای استره محکمه از میان تعداد بسیار محدودی 
از قاضیان ارشد شورای عالی قضا انتخاب می شوند 
تا در تصامیم خویش کاماًل مستقالنه عمل کرده 
ندانند.  جمهور  رییس  لطف  مدیون  را  خود  و 
هم چنین مطابق ماده یک صد و سی ودوم رییس 
بنا  دارد.  قضات  عزل  و  نصب  بر  کنترل  جمهور 
تمام  در  را  تعیینات  رییس جمهور عماًل  این،  بر 

سطوح قوه قضایی کنترل می کند.
جمهور  رییس  نیز  قوانین  سایر  در  هم چنین 
تمام  تقررهای  منظوری  در  تعیین کننده  نقش 
گزینش  حتا  و  دارد  دولت  عالی رتبه  کارمندان 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون های  اعضای  نهایی 
و  آن ها  داراالنشای  رییسان  انتخاباتی،  شکایات 
اعضای سایر کمیسیون های مستقل مانند حقوق 
را  و...  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  و  بشر 
رییس جمهور تعیین می کند. عالوه بر صالحیت 

کارمندان  تمام  منظوری  بر  رییس جمهور  مطلقه 
عالی رتبه ملکی، سیاسی و نظامی دولت، منظوری 
تخصیص سایر منابع مالی، منقول و غیر منقول 
با  است.  جمهور  رییس  صالحیت های  جمله  از 
سه گانه  قوای  بین  تفکیک  فوق،  موارد  به  توجه 
در حال حاضر بسیار کم رنگ بوده به ویژه این که 
صالحیت های اجرایی، منابع، امکانات و تسهیالت 
حکومتی می تواند به منظور تمکین قوای مقنن و 

قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
اساسی رییس جمهور  قانون  ماده شصتم  مطابق 
دارای دو معاون است، ولی در مورد الیحه وظایف، 
صالحیت ها و مسوولیت های آن ها در هیچ جایی 
وفات  یا  و  استعفا  موارد  الی  و  نشده  داده  تذکر 
تشریفاتی  عمال جنبه ی  معاونین  رییس جمهور، 
دارند و وعده های قبل از انتخابات با واقعیت های 
بعد از آن در چگونه گی تعامالت و صالحیت های 
اشخاص شامل یک تکت متفاوت می باشد. واقعیت 
این است که قوانین، تمام صالحیت ها را به شخص 
رییس جمهور داده و اگر این صالحیت ها تفویض 

نشود، سایرین نقش تشریفاتی خواهند داشت. 
رییس جمهور فرمان صادر می کند، از ایجاد و ادغام 
وزارتخانه، تقرر ده ها مشاور خارج رتبه تا کارهای 
بست  کارمند  یک  سفر  منظوری  مانند  روزمره 
دولت  مقام  هر  رییس جمهور  ملکی.  خدمات   ۲
کند،  معرفی  سارنوالی  به  مستقیماً  می تواند  را 
ممنوع الخروجش  یا  و  کند  تعلیق  را  وظیفه اش 
بسازد و یا از وظیفه سبک دوشش کند. او هم چنین 
می تواند هر نوع مصارفی را از کدهای خاص مانند 
کدهای ۹۱ و ۹۵ منظور کند. رییس جمهور سناتور 
تعیین می کند و اگر مخالفش عمل کرد، برکنارش 
می کند. رییس جمهور زندانیان را عفو می کند ولی 

می تواند حکم اعدام محکمه را اجراء نکند. 
هم چنین علی رغم صالحیت های بدون حد و حصر 
رییس جمهور، بر اساس گزارش کمیسیون مستقل 
قانون اساسی، ریاست جمهوری  از تطبیق  نظارت 
موارد  در  و  کرده  نقض  را  اساسی  قانون  باربار 
بی شماری سایر قوانین و مقررات نیز رعایت نشده 
قانونی صادر شده است.  و فرمان ها و احکام غیر 
خالصه این که در نظام کنونی بدون حکم رییس 
جمهور، امکان پیش برد هیچ کاری وجود ندارد و 
با حکم او هر کاری انجام خواهد شد، بدون این که 
هیچ نهادی جرأت و توان بررسی واقعی آن ها را 

داشته باشد. 
تنها پیش بینی قانون اساسی برای کنترل قدرت 
رییس جمهور ماده ی شصت ونهم است: اتهام علیه 
رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت 
اعضای  کل  ثلث  یک  طرف  از  جنایت،  یا  ملی 
ثلث  تایید دو  از  بعد  تقاضا می شود،  ولسی جرگه 
تایید  از  بعد  و  دایر شود  لویه جرگه  باید  آرا،  کل 
اکثریت دو ثلث آرای کل اعضای لویه جرگه، رییس 
جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه ی 
خاص محول می گردد. اما عماًل این پروسه از ابتدا 
امنیت ملی کشور را با مخاطره مواجه می کند و 

جنبه عملی ندارد.  
در آخر این که اگر صالحیت های رییس جمهوری 
مانند  ساختارهایی  یا  و  نشود  تفویض  و  تعدیل 
ریاست  قدرت  کنترل  برای  اجرایی  ریاست 
سرانجام  جمهور  رییس  نشود،  تقویت  جمهوری 
بدل به یک دیکتاتور قانونی می شود؛ خودکامه ای 
که با پتک قانون اساسی، صدای هر نوع مخالفت 
را خاموش  کند و اقدامات سلیقه ای اش را مصالح و 

منافع ملی قلم داد  کند.

کنفرانس امنیتی هرات و 
منازعه طوالنی افغانستان

ت  نستیتو ا
ت  لعا مطا
یک  تژ ا ستر ا
این  افغانستان 
کنفرانس  بار 
را  هرات  امنیتی 
با بحث و بررسی 
ساله  چهل  منازعه  پایان  راهکارهای 
روند  بر  اثرگذار  عوامل  و  افغانستان 
جنگ و صلح در کشور برگزار کرد. این 
به هدف  سال ۲۰۱۲  در  تحقیقی  نهاد 
راه اندازی تحقیقات علمی و کاربردی و 
تحلیل اوضاع افغانستان، منطقه و جهان 
از طریق نشر و رونمایی کتب، نشریه های 
کنفرانس های  و  میزگردها  تحقیقی، 
علمی و تحلیلی مانند کنفرانس امنیتی 
هرات و کنفرانس بین المللی افغانستان و 
آسیای میانه ایجاد گردید و نقش مهم 
و  سیاسی  اقتصادی،  پالیسی سازی  در 
امنیتی افغانستان و نوع نگرش این کشور 
جهانی  و  منطقه ای  قضایای  به  نسبت 
داشته است. تحقیق ها و تحلیل های این 
نهاد، فرصت ها، نواقص، خالهای روند ها 
صورت  به  را  بن  از  پس  پروسه های  و 
ارزیابی قرار  کارشناسانه مورد تحلیل و 
داده و یافته ها و توصیه های این نهاد در 
پالیسی ها و  امور و تدوین  زمینه بهبود 
نگرش های استراتژیک برای تقویت روند 
دولت-ملت و الزامات اساسی این روند، 
فرصت های  از  بهینه  و  سالم  استفاده 
مناسبات  تحکیم  هم چنان  و  موجود 
واقع  با منطقه و جهان موثر  افغانستان 
گردیده است. این نهاد تحقیقی ادبیات 
علمی، سیاسی، حقوقی زیادی خلق و در 
اختیار پالیسی سازان و پژوهش گران قرار 

داده است.
کشورها  تمام  در  تحقیقی  نهادهای 
تعیین کننده  و  نرم  قدرت  عمده  نماد 
استراتژیک  و  سیاسی  چشم انداز های 
امریکا  در  می باشد.  جهان  به  نسبت 
از  اکادمیک  و  علمی  نهادهای  اروپا،  و 
زمینه های  و  فرصت ها  باز کردن  طریق 
بحث کارشناسانه با دیدگاه های متفاوت، 
برای  بدیل  طرح های  و  سیاست ها 
بحران های  حل  جهانی،  نظم  پی ریزی 
و  می کنند  تدوین  اقتصادی  و  سیاسی 
تصمیم گیرنده گان  و  مقامات  اختیار  در 
مونیخ  امنیتی  کنفرانس  می دهند.  قرار 
هرچند بحث ها و توصیه های آن جنبه ی 
اجرایی ندارد، اما در نوع خود فرصت و 
مشکالت،  به  تمرکز  برای  مهم  تریبون 
بهتر  راه های  جست وجوی  و  چالش ها 

همکاری در سطح بین المللی است.
از سال ۲۰۱۲ به این سو مباحث محوری 
مانند تمدن اسالمی، ایستایی و رنسانس، 
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Grant No. 0620 AFG
Name of Project: Horticulture Value Chain Development Sector Project (HVDSP)

Contract Name:  Implementation Support Consultant (ISC) 
Contract No: MAIL/HVCDSP/CONS-001
Donor: Asian Development Bank (ADB)
Ministry: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL)
We are pleased to inform government entities and the consulting firms that the contract for 
“Implementation Support Consultant (MAIL/HVCDSP/CONS-001)” is going to be awarded 

to Societa Italiana di Monitoraggio Srl in association with Agrotec SpA, CIRI-Agrifood 
(University of Bologna) and Afghan Tarin Engineering Services with a contract amount USD 
3,723,096.00(Three Million Seven Hundred Twenty-Three Thousand Nighty Six). 
If any firm submitted proposal have objection or aggrieved by the award decision may appeal 
in the manner prescribed in ADB’S Procurement Guidelines.
The appeal must be in writing clearly identify the package, and detail the nature against the 
decision. The appeal must be submitted to the Procurement Director for Ministry of Agriculture 
Irrigation and Livestock, Mohmmadullah Saih within 14-days after publish of this notification. 
The appeal submitted after the stipulated time will not be considered.

Contract Award Notice

سیداکرم بارز

عبدالبصیر عظیمی

پژوهشگر

خشونت و نظم سیاسی، آینده دولت های 
ملی عمده ترین مباحث در گفت وگوهای 
سالیانه کنفرانس امنیتی هرات بود و در 
کنفرانس امسال با توجه به چهل ساله گی 
نبرد خونین افغانستان و تالش های ملی، 
منطقه ای و جهانی به خاطر گفت وگو با 
به راه حل سیاسی،  مخالفان و رسیدن 
فرصت ها  و  چالش ها  افغانستان،  بحران 
می گیرد.  قرار  ارزیابی  و  تحلیل  مورد 
کنفرانس امنیتی هرات گردهم آیی بزرگ 
کارشناسان، دیپلمات ها و صاحب نظران 
ترسیم  مکان  حالت،  بهترین  در  و 
ایده آل های ارزشی و حقوقی برای نظم 
سوگ مندانه  است.  جهانی  و  منطقه ای 
زمان  هر  از  بی رحم تر  امروز  جهان 
دیگر است. دنیای تقابل و تنش، دنیای 
از  ارزش ستیزی، دنیای واگرایی و گریز 
اصول و معیارهای انسانی و قطعاً بحث 
و مناظره به عنوان یک ارزش ستودنی 
تبیین  در  تعیین کننده  و  مهم  جایگاه 

مفاهیم و مولفه های انسانی دارد.
بحث و نتیجه گیری های این کنفرانس به 
رغم این که ابعاد اجرایی و تطبیقی ندارد 
اما تاثیر فوق العاده بر چگونه گی پرداختن 
عمیق به مسایل دارد. کنفرانس امنیتی 
تحلیل  و  واکاوی  به  حالی  در  هرات 
ابعاد مختلف منازعه طوالنی افغانستان 
نحوه  و  صلح  بحث  که  می پردازد 
رسیدن به یک توافق اصولی و ماندگار 
منطقه ای  الزم  ضمانت های  با  همراه 
را  دایمی  و  عزت  با  که صلح  و جهانی 
به ارمغان بیاورد، در محراق تالش های 
ملی و جهانی قرار دارد و اقشار مختلف 
بیم وامید  با  آن  آینده  به  نسبت  جامعه 
گفت وگوی  بحث  و  می کنند.  نگاه 
عوامل  شکافتن  مستلزم  همه شمول 
و  جنگ  تشدیدکننده  روایت های  و 
دریافت رهیافت های گذار به سوی صلح 
دولت  جنگ،  طرفین  می باشد.  فراگیر 
ناتو  و  امریکا  طالبان،  گروه  افغانستان، 
و برخی کشورهای تاثیرگذار روایت های 
خاص جنگ و صلح را دارند و الزم است 
در هر نوع مذاکره میان جوانب ذی دخل، 
روایت های یک دیگر به بحث گرفته شده 
روایت ها  برخی  بحث ها،  نتیجه  در  و 
و  نقاط عطف  تا  تقلیل شوند  و  تعدیل 
مشترک برای رسیدن به توافق ماندگار 
به میان آید و کنفرانس امنیتی هرات با 
در نظر داشت تب وتاب های صلح طلبی 
زمینه ی  در  خویش  سهم  به  می تواند 
منازعه،  چالش های  و  عوامل  دریافت 
مطالعه ی  و  مشترک  و  هم سو  نقاط 
در  کشورهای  در  منازعه  حل  الگوهای 
حال بحران و پس از بحران، نقش مفید 

ایفا کند.
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مسلح  مردان  پنج شنبه،  روز  صبح 
شهرداری  »تحصیل دار«  پولیس  دو 
در  زمانی  اندک  فاصله  در  را  هرات 
پولیس   کردند.  تیرباران  هرات  شهر 
از میان  تحصیل دار شهرداری، معموالً 
افراد  بی بضاعت ترین  و  غریب ترین 
حقوق  است.  شده  تشکیل  جامعه 
هرات  شهرداری  پولیس  هر  ماهیانه 
زنده گی  روایت  است.  افغانی   4500
پولیس  دو  این  از  یکی  علی احمد، 
شهرداری که روز پنج شنبه در هرات 
غم انگیزتر  زمانی   شدند،  گلوله باران 
یک  از  پس  بود  قرار  او  که  می شود 
مراسم  بعد،  ماه  یک   نامزدی،    سال 

عروسی اش را برگزار کند.

کشته  امنیتی  مسووالن  بی پروایی  دلیل  به 
می تواند  که  راهی  تنها  او  باور  به  می شوند. 
خانواده ی  آرامش  باعث  پسرش  مرگ  از  پس 
و  گرفتاری  شود،  آنان  اندوه  از  کاستن  و  او 
می کند  تأکید  او  است.  قتل  عامالن  مجازات 
که مقام های ارشد محلی هرات و حتا شخص 
شهردار تا کنون از خانواده ی قربانیان دل جویی 
نکرده و با آنان دیدار نداشته اند. به گفته ی وی 
حدود دو هفته ی پیش هم دو مرد مسلح قصد 
به  شهرداری  تحصیل دار  پولیس  دو  داشتند 
 نام های محی الدین و فواد را در منطقه ی »درب 

قندهار« به قتل برسانند، اما موفق نشدند. 
گل  محمد تأکید می کند نزدیک سه ماه می شود 
که معاش ثابت و 9 ماه می شود که اضافه کاری 
کارکنان فرماندهی پولیس تحصیل دار شهرداری 
هرات پرداخت نشده است، با این وجود آنان از 
ساعت 6 صبح تا ساعت 10 شب در خیابان های 

شهر باید کار کنند.  
با همه ی این ها در حالی  که اعضای خانواده ی 
علی احمد خود را برای جشن دامادی او آماده 
کرده بودند، این جوان را با کوله باری از آرزوهای 

دست نیافته اش زیر خاک کردند.
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پنج شنبه،  روز  صبح 
پولیس  دو  مسلح  مردان 
شهرداری  »تحصیل دار« 
فاصله  در  را  هرات 
شهر  در  زمانی  اندک 
کردند.  تیرباران  هرات 
از میان  پولیس  تحصیل دار شهرداری، معموالً 
جامعه  افراد  بی بضاعت ترین  و  غریب ترین 
تشکیل شده است. حقوق ماهیانه هر پولیس 
روایت  است.  افغانی   4500 هرات  شهرداری 
پولیس  دو  این  از  یکی  علی احمد،  زنده گی 
شهرداری که روز پنج شنبه در هرات گلوله باران 
شدند، زمانی  غم انگیزتر می شود که او قرار بود 
پس از یک   سال نامزدی، یک  ماه بعد، مراسم 

عروسی اش را برگزار کند.
روز پنج شنبه علی احمد پولیس »تحصیل دار« 
خانه  از  دیگر  روزهای  مثل  هرات  شهرداری 
احتماالً  برود.  کارش  محل  به  تا  شد  بیرون 
همان مردان تفنگ دار که چند دقیقه ی قبل 
غالم حضرت، همکار علی احمد را به گلوله بسته 
و کشته بودند، او را نیز به ضرب گلوله کشتند 

و فرار کردند. 
خاله اش  دختر  با  پیش  سال  یک   علی احمد، 
کم کم  او  خانواده ی  اعضای  و  بود  شده  نامزد 
آماده  عروسی  مراسم  برگزاری  برای  را  خود 
می کردند، اما با کشته شدن این مرد به  جای 
مجلس خوشی، گلیم غم در خانه ی شان پهن 

شد. 
آمریت  کارمند  نیز  علی احمد،  پدر  گل محمد، 
خدماتی شهرداری است، جایی که در بخشی از 
آن جسدهای اموات شست و شو و در سردخانه  

نگهداری می شود. 
به  جسد  آوردن  شاهد  روز  هر  که  مردی 
سردخانه بود، این بار جسد پسر جوانش را به 

این مرکز انتقال داد. 
مجازات  و  بازداشت  خواهان  علی احمد  مادر 
می گوید  و  است  جوانش  پسر  قتل  عامالن 
چیزی به  جز گرفتاری و مجازات قاتالن، او را 

آرام نمی کند. 

قتل هم زمان دو پولیس شهرداری
علی احمد و غالم حضرت، دو پولیس تحصیل دار 
که  هفته ای  پنج شنبه  روز  هرات  شهرداری 
این  خانواده ی  اعضای  شدند.  کشته  گذشت، 
تفنگ دار  مردان  ابتدا  که  می گویند  مرد  دو 
نزدیکی  در  را  غالم حضرت  موتورسایکل سوار 
»کوچه ی مالسیان« به گلوله بسته و کشتند. 
علی احمد،  رویداد  این  از  پس  دقیقه  چند 
در  هرات،  تحصیل دار شهرداری  پولیس  دیگر 
فاصله ی اندکی از محل قتل اول مورد حمله ی 
مردان تفنگ دار موتورسایکل سوار قرار می گیرد.

که  می گویند  علی احمد  خانواده ی  اعضای 

در عوض این که دعوت نامه های مراسم دامادی 
پسرش را پخش کند، کارت های فاتحه خوانی او 

پخش شده است.« 
مراسم  به  مادرش  با  که  علی احمد  نامزد 
فاتحه خوانی اشتراک کرده بود، از مرگ نامزدش 
»چگونه  گفت:  او  مادر  است.  شده  »شوکه« 

می تواند غمی به این بزرگی را تحمل کند؟« 
پسرخاله  و  خاله  دختر  نامزدش  و  علی احمد 
نامزدی شان  از  سال  یک   گذشت  با  و  بودند 
اعضای خانواده  های آن ها تصمیم گرفته بودند 
که یک ماه بعد مراسم عروسی آنان را برگزار 

کنند. 
با  می شود،  نیز  او  خاله  که  علی احمد  خشوی 
بود گفت:  بزرگی که در چشمانش هویدا  غم 
»مرگ این جوان ده ها خانواده را به غم نشاند، 
اما قاتل به خاطر 4 هزار افغانی پول او را کشت 

و خانواده های زیادی را داغ دار کرد.«
مادر، پدر، نامزد، خشو و دیگر اعضای خانواده ی 
این مرد جوان از حکومت می خواهند که قاتالن 

او را گرفتار و مجازات کند. 
نزدیکان علی احمد با دیدن عکس های او که بر 
فاتحه خوانی  مراسم  برگزاری  محل  دیوارهای 
نصب شده بود، با چشم های اشک بار به سوگ 
مرگ این مرد جوان نشسته بودند و باور این که 
او دیگر در میان شان نیست، برای آن ها سخت 

است.  

قاتالن را مجازات کنید 
پدر  گل محمد،  خاک سپاری،  مراسم  از  پس 
علی احمد را مالقات کردم. او 10 سال می شود 
تحصیل دار«  پولیس  »فرماندهی  کارکن  که 

شهرداری هرات است. 
گل محمد، در آمریت خدماتی شهرداری هرات 
مشغول کار است. در محل کارش سردخانه و 
غسال خانه ای است که جنازه ها از نقاط گوناگون 

شهر هرات به آن جا انتقال داده می شود. 
پدر علی احمد، از عمل کرد حکومت در تأمین 
امنیت مردم انتقاد دارد و می گوید جوانان مردم 

خانه  از  موتورسایکل  بر  سوار  حمله  هنگام  او 
بوده  کارش  محل  سمت  به  حرکت  حال  در 
ابتدا  او  مرد،  این  نزدیکان  روایت  بر  بنا  است. 
به ضرب گلوله زخمی شده و با همین حالت 
فاصله ی کوتاهی را طی کرده است، اما به دلیل 
خون ریزی زیاد به زمین خورده و مردان مهاجم 

دوباره گلوله باری کرده و او را کشته اند. 
اعضای خانواده ی قربانیان جنازه های آنان را به 
مقابل ساختمان دفتر والی هرات انتقال داده و 
خواهان پاسخ گویی مقام های ارشد حکومتی در 

پیوند به قتل آنان شدند. 

گلیم غم به  جای مجلس خوشی
پرپر شدن  از غم  که  با کمری  میان سال  زنی 
رفتن  راه  توان  و  بود  شده  خم  جوانش  پسر 
با  آمد.  پسرش  فاتحه خوانی  محل  به  نداشت، 
گذشت یک روز از مرگ پسر و برگزاری مراسم 
خاک سپاری اش، بازهم چشمانش گریان بود و 

در فراق پسر ناله سر می داد. 
با من در مورد  مادر علی احمد چند دقیقه ای 
آغاز  در  کرد.  صحبت  پسرش  شدن  کشته 
حرف هایش با صدای بلند گریه  کرد و گفت: »به 
 جای اشتراک در مراسم دامادی پسرش، حاال 
در مراسم فاتحه خوانی او اشتراک کرده است، و 
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محمدحسین نیک خواه

ماجرای قتل دو پولیس شهرداری هرات
کفن به  جای لباس دامادی؛


	1
	2-3-4-5
	6-7-8
	herat

