
وزارت خارجه برای اظهارنظر 
سیاسی- امنیتی کارمندانش 

در شبکه های اجتماعی 
محدودیت وضع کرد

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز سه شنبه، 
هفتم عقرب در توییتی نوشته است که حکومت افغانستان 
به  پاکستان  نظامیان  راکت پراکنی  فوری  قطع  خواهان 
و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  است.  افغانستان  خاک 
پاکستان به تازه گی در نقاط مرزی ولسوالی ناری والیت 
کنر با هم درگیر شدند. در پی این درگیری سه زن کشته 

شده اند و چهار غیرنظامی از جمله...

شورای امنیت ملی طرح هفت ماده ای حکومت در زمینه 
صلح را روز سه شنبه، هفتم عقرب، همه گانی کرد. در این 
طرح، »آتش بس«، پیش شرط حکومت برای شروع مذاکره 
با گروه طالبان است. هدف حکومت از وضع این پیش شرط، 
اثبات یک دست بودن و تسلط طالبان بر جنگ این گروه 
در کشور است. هر گاه این هدف به دست نیاید، احتمال 

دارد حکومت طرح صلح خود با این گروه را بازنگری کند.
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شماره 3222
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چهارشنبه
8 عقرب 1398

30 اکتوبر 2019
قیمت: 20 افغانی

آماده گی های بازشماری آرا 
در سایه تاخیر درمالوگ

نصف ولسوالی های جوزجان با تهدیدات بلند امنیتی 
روبه رو است

بدخشی و طرح 
مسأله ی ملی

افغانستان خواهان قطع فوری 
راکت  باران کنر از سوی پاکستان شد

»آتش بس« پیش شرط حکومت برای 
مذاکره با طالبان است
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والیت شمالی جوزجان در این اواخر شاهد افزایش ناامنی ها و تهدیدات از سوی گروه طالبان است. مقام های محلی تأیید می کنند که 
از مجموع ۱۰ ولسوالی این والیت دست کم پنج ولسوالی آن با تهدیدهای بلند امنیتی روبه رو است.

برای تسریع روند اصالحات 
در وزارت خارجه تصمیم 

جدی گرفته می شود

آرا روی  بازشماری  برای  انتخابات می گوید که تمام آماده گی ها  کمیسیون مستقل 
دست گرفته شده و این روند به محض رسیدن گزارش کمپنی درمالوگ آغاز می شود. 
اختیار  در  پیش   روز  سه  بود  قرار  درمالوگ  کمپنی  توسط  رای ها  تصفیه  گزارش 
کمیسیون مستقل انتخابات قرار گیرد، اما این کمپنی از کمیسیون مستقل انتخابات 
برای تصفیه رای ها مهلت بیش تری خواست. کمیسیون تا پایان روند بازشماری، ۱۵ 
روز زمان دارد و نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نیز با پایان یافتن این روند 
اعالم می شود. نهادهای ناظر از روند انتخابات اما از تاخیر در کار شرکت درمالوگ 
ابراز نگرانی می کنند و می گویند که تاخیر کمپنی درمالوگ، کارکرد این شرکت را 

زیر سوال می برد.
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از  مکتوبی  در  تازه گی  به  خارجه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
کارمندانش خواسته است که از هر نوع اظهارنظر »پیرامون 
موضوعات سیاسی- امنیتی در شبکه های اجتماعی جداً 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده ی  نهاد  نمایند.«  خودداری 
قانون و  را خالف  این مکتوب  یا نی، محتوای  افغانستان 

تالشی برای محدود کردن آزادی بیان خوانده است.
امضای  با  و  امور خارجه  از آدرس وزارت  در مکتوبی که 
آمده است:  وزارت صادر شد،  این  ادریس معین سیاسی 
و  تا کارمندان رسمی  »بدین وسیله هدایت داده می شود 
قراردادی وزارت خارجه برعالوه ی در نظر داشت رهنمود 
ارسال  شما  به  قباًل  که  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 
موضوعات  پیرامون  نظر  اظهار  نوع  هر  از  است،  گردیده 
جداً  اجتماعی  شکبه های  در  کشور  امنیتی  سیاسی- 

خودداری نمایند.«
تخلف  صورت  در  که  است  شده  تأکید  مکتوب  این  در 
کارمندان با در نظر داشت اصل مکافات و مجازات برخورد 
شبکه های  در  مکتوب  این  گرفت.  خواهد  قانونی صورت 
همراه  را  انتقادهایی  و  می شود  نشر  باز  و  نشر  اجتماعی 

داشته است.
نی: اقدام وزارت خارجه در تضاد با قانون اساسی است

آزاد  رسانه های  کننده ی  حمایت  یا  نی  حال،  این  با 
افغانستان، این نامه را در تضاد با ماده ی ۳۴ قانون اساسی 
خوانده است. در این ماده قانون اساسی اصل آزادی بیان 

تضمین شده است.
به نقل از اعالمیه نی، عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی 
نهاد گفته است: »نامه ی وزارت خارجه  متاسفانه در تضاد 
کامل با قانون اساسی کشور قرار دارد و نشان دهنده ی خفه 
است  اساسی شهروندان  از حقوق  که  بیان  آزادی  کردن 

می باشد.«
این نهاد از وزارت خارجه خواسته است که توضیح دهد 
قانون عمل کرده  این مهمی، خالف  به  نهادی  که »چرا 
است.« نی هم چنان خواهان پس گیری این نامه و دستور 
شده است تا به این ترتیب به گفته مسووالن نی، سبب 
از  اجازه دهد شهروندان  و  نشود  آزادی شهروندان  سلب 

حقوق شان برخوردار باشند.

رییس جمهور: 

دعـــوت از شرکت های معـتبر جهت اشتراک درداوطلبی اعـمار ساخـتمان دفـتر مـرکزی

World Food Programme

Request for Expression of Interest No. WFP/AFG/EoI/19/117

World Food Programme (WFP) is the United Nations frontline agency in the fight 
against global hunger. In support of its operations in Afghanistan, WFP intends 
to construct a new building facility in Kabul City. Based on a preliminary design, 
the new country office would be constructed on an approximately 2,400 square 
meter (sqm) lot and would consist of a new 3-story building, a basement, a 
parking area and an outdoor space.
WFP is seeking Expressions of Interest (EoI) from well-reputed national and 
international construction companies who are interested in undertaking the design 
and construction works for the new building facility and through the attached 
questionnaire establishing the capacities of such companies to undertake such 
works. It is anticipated that subsequent to the prequalification process, WFP will 
be issuing solicitation documents for the project to firms, which fulfil the minimum 
requirements criteria. 
If your company is interested in forming part of this or any future tender of 
this nature, please write to WFP AFCO Kabul Procurement through kabul.
procurement@wfp.org requesting for questionnaire & related forms to  EoI No. 
WFP/AFG/EoI/19/117. Only firms possessing proven record of performance, 
experienced workers, financial resources and equipment are encouraged to 
apply.
Deadline for receiving the questionnaires & EoI forms & their re-submitting is 
Thursday 28 Nov. 2019, 16:00 hrs local time. For receiving questionnaire for this 
EoI and/or any related information, write to kabul.procurement@wfp.org

تنها۱۰ نامزد مصارف مالی شان 
را گزارش داده اند

طرح هفت ماده ای صلح:



جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
وزارت  در  اصالحات  روند  تسریع  برای  که  می گوید 
امور خارجه به زودی »تصامیم جدی اتخاذ و هدایات 

الزم« داده خواهد شد.
دیدارهای  در  را  سخنان  این  غنی  محمداشرف 
امور  و  اداره  و  منابع  سیاسی،  معینان  با  جداگانه 

اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح کرده است.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که این دیدار شام 
آن  در  و  گرفته  صورت  عقرب  ششم  دوشنبه،  روز 
معینان وزارت امور خارجه طرح های اصالحی شان را 
در  جمهور  رییس  با  وزارت،  این  در  اصالحات  برای 

میان گذاشته اند.
رییس جمهور غنی گفته است که طرح های ارائه شده 
به مطالعه مفصل نیاز دارد، اما به زودی ممکن، »طی 
یک جلسه مشترک با معینان وزارت امور خارجه در 
رابطه به تسریع روند اصالحات در آن وزارت، تصامیم 

جدی اتخاذ و هدایات الزم داده خواهد شد.«
ربانی،  صالح الدین  کناره گیری  از  پس  سخنان  این 
سرپرست وزارت امور خارجه مطرح شده است. آقای 
ربانی در اول ماه عقرب از سمتش استعفا کرد. او دلیل 
برخورد  و  کاری  شرایط  نبود  مساعد  را  استعفایش 
شبه ساختارهای  »ایجاد  و  حکومت  در  سلیقه ای 
است.  خوانده  نهادها«  کشاندن  حاشیه  به  و  موازی 
در  کاری  شرایط  که  است  گفته  نیز  اجرایی  ریاست 

سطح حکومت مناسب نیست.
از جانب دیگر، موضع اصالحات در وزارت امور خارجه 
بحث  یک  به  ملی  وحدت  حکومت  عمر  اواخر  در 

جنجالی بدل شده است.
اسد، طی  ماه  بیست وچهارم  در  غنی  رییس جمهور 
یک  خارجه  وزارت  عمل کرد  بررسی  برای  فرمانی 
که  خواست  هیأت  این  از  و  کرد  توظیف  را  هیأت 

به صورت  را  امور خارجه  وزارت  و عمل کرد  اجراآت 
با  هفته  دو  در  را  یافته هایش  و  بررسی  همه جانبه 
طرح ها و پیشنهادهای مشخص به ریاست جمهوری 
بررسی  شامل  جمهوری  ریاست  فرمان  بسپارد. 
چگونه گی »رعایت اسناد تقنینی در قسمت سفرهای 
حساب دهی  شفافیت  چگونه گی  و  خارجه  امور  وزیر 

مصارف سفر« او نیز می شد.
ریاست اجرایی اما در چهاردهم ماه سنبله در جریان 
حکم  اجرای  جمهوری،  ریاست  انتخابات  کارزارهای 
کرد.  تعلیق  خارجه  وزارت  در  را  جمهوری  ریاست 
کارزارهای  زمان  به  توجه  با  که  بود  گفته  نهاد  این 
بررسی  مثل  اقدامات  جمهوری  ریاست  انتخابات 
وزارت امور خارجه بیش تر از کار مبتنی بر اصالحات، 
تشکیل  تا  آن  تطبیق  و  پیدا می کند  جنبه کمپینی 

حکومت انتخابی بعدی تعلیق شود.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه 
فساد اداری )میک( در شانزدهم ماه اسد در گزارشی 
اعالم کرد که روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت 
وزارت  نیست.  از کشور شفاف  به خارج  امور خارجه 
امورخارجه در آن زمان اعالمیه ای یافته های گزارش 

میک را ناقص، سیاسی و غرض آلود خوانده است.
تحقیقی  گزارش  یک  در  نیز  روزنامه ۸صبح  پیش تر 
یافته بود که  پست های وزارت امور خارجه از سال ها 
به این سو به دلیل داشتن معاشات بلند و مأموریت در 
خارج از کشور بدل به نهاد اعطای پاداش به متحدان 

و واسطه های سیاسی دولت شده است.
خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون  گذشته  در 
کرده  متهم  را  خارجه  امور  وزارت  باری  نیز  ملکی 
کمیسیون  این  اصالحی  برنامه های  برابر  در  که  بود 
مقاومت می کند. وزارت خارجه همه این ادعاها را رد 

کرده بود.

رییس جمهور: برای تسریع روند اصالحات در 
وزارت خارجه تصمیم جدی گرفته می شود

والی فاریاب:
 ده ها خانواده خارجی گروه داعش 

در فاریاب جابه جا شده اند

وزارت معارف ۱۰ تفاهم نامه 
به ارزش ۴۰ میلیون دالر را با 

چند نهاد امضا کرد

راکت پراکنی  افغانستان  حکومت  کابل:  ۸صبح، 
فرضی  »خط  مرزی  مناطق  بر  پاکستانی  نظامیان 
و  دانسته  بین المللی  قوانین  آشکار  نقض  را  دیورند« 

به »شدت« محکوم کرده است.
روز  جمهوری  ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
که  است  نوشته  توییتی  در  عقرب  هفتم  سه شنبه، 
راکت پراکنی  فوری  قطع  خواهان  افغانستان  حکومت 

نظامیان پاکستان به خاک افغانستان است.
در  تازه گی  به  پاکستان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
درگیر  هم  با  کنر  والیت  ناری  ولسوالی  مرزی  نقاط 

شدند.
چهار  و  شده اند  کشته  زن  سه  درگیری  این  پی  در 
زخم  کودک  یک  و  زن  یک  جمله  از  غیرنظامی 
برداشته اند. این معلوماتی است که روز دوشنبه، ششم 
عقرب مسووالن محلی کنر به روزنامه ۸صبح داده اند.

دوشنبه،  روز  کنر،  والی  سخنگوی  مصمم،  عبدالغنی 
درگیری  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  عقرب،  ششم 
روز  عصر  پاکستان  نظامیان  و  امنیتی  نیروهای  میان 

پاکستانی  نظامیان  که  آغاز شد  آن  از  پس  یک شنبه  
دست به »تحرکات غیرقانونی« در نقط صفری زدند.

کنر  ناری  ولسوالی  دوکالم  روستای  در  درگیری  این 
رخ داده است.

والیت  مرکز  اسعدآباد،  شمال شرق  در  ناری  ولسوالی 
با  مشترک  سرحد  ولسوالی  این  دارد.  موقعیت  کنر، 
کامدیش  ولسوالی  و  دیورند«  فرضی  »خط  چترال، 

دارد.
پاکستان از چند سال به این سو به والیت های مرزی 

افغانستان راکت انداخت می کنند.
نیروهای  از  سنبله  ماه  اول  در  ملی  امنیت  شورای   
را جدی  تا تخطی های سرحدی  بود  امنیتی خواسته 
به  باشند.  نداشته  انعطاف  مورد  این  در  و  بگیرند 
ملل  سازمان  در  افغانستان  دایمی  نماینده  تازه گی 
این  امنیت  شورای  به  پاکستان  حکومت  از  متحد 
کرده   شکایت  راکتی  حمله  ادامه  دلیل  به  سازمان 
نیز  گذشته  در  افغانستان  حکومت  که  کاری  است؛ 

انجام داده بود.

افغانستان خواهان قطع فوری 
راکت  باران کنر از سوی پاکستان شد

چهار شنبه
شماره ۳۲۲۲

8 عقرب 1۳98
۳0 اکتوبر ۲019
قیمت: ۲0 افغانی
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یک حکومت
 و دو نوع گزارش دهی

وحدت  رهبران حکومت  با  و  آمد  کابل  به  خلیل زاد  سفیر 
ملی دیدار و گفت وگو کرد. اما ارگ سفر خلیل زاد یک چیز 
گزارش می کند و دفتر داکتر عبداهلل چیز دیگر. سپیدار از 
گفت وگوی خلیل زاد  و داکتر عبداهلل به عنوان تالش های 
ولی  بود.  برده  نام  صلح  گفت وگوهای  احیای  برای  امریکا 
و  خلیل زاد  دیدار  از  مفصل  گزارش  ارگ  رسمی  صفحه ی 
امنیت  مشاور  دیروز  است.  نکرده  نشر  غنی  محمداشرف 
از  نه  کابل  به  سفر  از  خلیل زاد  هدف  که  گفت  ارگ  ملی 
افغانستان  حمایت  جلب  که  طالبان  با  گفت وگو  سرگیری 
افغانستان بود که  برای رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی 
هفت  متن  یک  دیروز  حکومت  طالبان اند.  گروه  گرو  در 
برنامه ی جامع رییس جمهور غنی  از  ماده ای که فشرده ای 

برای حل سیاسی جنگ است نیز بیرون داد.
این  در  و سپیدار  ارگ  است که چرا  این  اصلی  ولی سوال 
روزهای آخر حکومت این قدر ناشیانه در مورد مسایلی که 
مرتبط به کشور است موضع می گیرند؟ چرا  دو نوع گزارش 
می شود؟  داده  عمومی  افکار  به  کابل  به  خلیل زاد  سفر  از 
در  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  محمداشرف  که  است  درست 
انتخابات ریاست جمهوری رقیب هم دیگر اند، اما در موضوع 
مربوط به مذاکره و گفت وگو با طالبان که نباید همه تفاوت 
نظر داشته باشند. مگر عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی بخشی 
این نظم موضع واحد در مورد  از نظم جمهوری نیستند و 
گفت وگو با طالبان ندارد؟ مگر ارگ و سپیدار نهاد هستند 
یا دفترهای شخصی رهبران حکومت که هر کسی در مورد 

سیاست خارجی، جنگ و صلح موضع جداگانه دارد؟
سیاست  افغانستان  حکومت،  رهبران  تعداد  به  باید  چرا 
موضوع  اگر  باشد؟  داشته  جنگ وصلح  پالیسی  و  خارجی 
مشترک  موقف  باید  همه  است  طالبان  با  صلح  و  جنگ 
خارجی،  سیاست  به  مرتبط  موضوع  اگر  باشند؟  داشته 
این  اختالفات  باید  چرا  صورت  آن  نیست،  در  جنگ وصلح 
درباره ی  کنونی  شرایط  در  افغانستان  شود؟  جدی  قدر 
مذاکره با طالبان و حل سیاسی جنگ که خواست جامعه ی 
موقف  و  موضع  به  نیاز  نیز هست،  متحده  ایاالت  و  جهانی 
مشترک دارد؟ موضع و موقف افغانستان در این مورد باید 
حکومت  ماده ی  هفت   طرح  همان  در  حتا  باشد،  مشترک 
هم آمده است که باید اجماع در داخل ایجاد شود. معنای 
اجماع داخلی هم چیزی نیست غیر از این که افغانستان در 

موضوع جنگ وصلح موضع و موقف مشترک داشته باشد. 
سیاست مداری،  و  حکومت  رهبر  هر  که  نیست  ضرور  هیچ 
سیاست   خارجی جداگانه و موضع علی حده در مورد جنگ 
و صلح داشته باشد. این روش باید خاتمه یابد. هر چه زودتر 
و  طالبان  با  مذاکره  موضوع  روی  کابل  سیاسی  باید صنف 
حل سیاسی جنگ به توافق برسند و موضع مشترک بگیرند. 
هیچ جناحی آن قدر نفوذ فراگیر ندارد که از تشکیل اجماع 
داد  نشان  ریاست جمهوری  انتخابات  باشد.  بی نیاز  سیاسی 
که تمام نیروهای سیاسی در کشاندن شهروندان جمهوری 
به پای صندوق های رأی ناکام ماندند. شمار کسانی که در 
بود.  اندک  بسیار  رفتند  رای  پای صندوق های  به  انتخابات 
بعید نیست که کمیسیون مستقل انتخابات پس از تصفیه ی 
انتخابات  کننده گان  اشتراک  مجموع  که  کند  اعالم  آرا، 
ریاست جمهوری ماه گذشته یک و نیم میلیون نفر بود. حتا 
یا پیش تاز  برنده واضح  انتخابات ریاست جمهوری یک  اگر 
داشته باشد، باز هم آن پیش تاز یک میلیون رای نمی آوَرد. 
نیاز  کابل  زمان دیگر صنف سیاسی  از هر  بیش  این  بر  بنا 
به اجماع سیاسی در مورد صلح و حل سیاسی جنگ دارد. 
که  می خواهند  دیگر  بزرگ  قدرت های  و  متحده  ایاالت 
نیروهای  کند.  پیدا  سیاسی  راه حل  افغانستان  جنگ 
را  خودشان  که  اند  ناگزیر  حکومت  و  افغانستان  سیاسی 
منافع  وقتی  وضعیت  این  در  کنند.  عیار  وضعیت  این  با 
سیاسی  نیروهای  حکومت،  که  می شود  حفظ  افغانستان 
و  مذاکره  مورد  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  و 
صلح موضع و موقف مشترک داشته باشند، اگر هر گروهی 
موضع جداگانه داشته باشد و بعد جامعه ی جهانی گروه ها 
باقی  نظام  از  اثری  بیاورد،  گرد  مذاکره  میز  روی  در  را 
باید  حکومت  رهبران  می کند.  نقص  افغانستان  و  نمی ماند 

متوجه باشند.

۸صبح، کابل: نقیب اهلل فایق، والی فاریاب می گوید که در 
این اواخر ده ها خارجی عضو گروه داعش در چند ولسوالی 

این والیت جابه جا شده اند.
آقای فایق که روز سه شنبه، هفتم عقرب در یک نشست 
خبری صحبت می کرد، گفت که ده ها خانواده خارجی 
دو  در  غور  والیت  و  والیت جوزجان  درزاب  ولسوالی  از 
روز اخیر به ولسوالی المار والیت فاریاب آمده اند. او شمار 
المار فاریاب را  خانواده های خارجی مستقر در ولسوالی 

۳۰ تا ۴۰ خانواده گفت. 
طاهر  پسر  حاضر  حال  در  فاریاب،  والی  معلومات  طبق 
یولداش در یکی از روستاهای المار همراه با خانواده اش 
اسالمی  حرکت  رهبر  یولداش،  طاهر  می کند.  زنده گی 
اوزبیکستان بود که افراد تحت امرش در کنار طالبان و 

شبکه القاعده در افغانستان می جنگیدند.
نقیب اهلل فایق تصریح کرد که حضور شهروندان خارجی 
و  کوهستان  المار،  ولسوالی های  جمله  از  فاریاب  در 
حضور  افزایش  از  او  است.  یافته  افزایش  پشتو ن کوت 
ابراز نگرانی کرد  جنگ جویان خارجی در والیت فاریاب 
و گفت که حضور این افراد سبب تشدید جنگ شده است. 
خارجی«  »اتباع  از  منظور  که  داد  توضیح  فاریاب  والی 
که در کنار گروه طالبان می جنگند، اعضای گروه داعش 

هستند. 
او هم چنان گفت که جنگ جویان خارجی مسوول تلفات 

غیرنظامیان، کشتار کودکان و زنان هستند. 
خارجی  جنگ جویان  فایق،  نقیب اهلل  معلومات  طبق 
تاکتیک جنگی گروه طالبان را به پیش می برد. هم چنان 
مسوولیت ساخت ماین ها، تک تیراندازی طبق گفته والی 
فاریاب بر عهده جنگ جویان خارجی هستند که در کنار 

گروه طالبان می جنگند.
 والی فاریاب از جانب دیگر تأکید کرد که نیروهای امنیتی 
برای مقابله با هر نوع تهدید طالبان و گروه داعش آماده اند 

و اتباع خارجی را مورد هدف قرار خواهد داد. 
چندی پیش عبدالقادر آشنا، والی سرپل نیز در صحبت 
با روزنامه ۸صبح گفته بود که ۴۰ خانواده خارجی عضو 
گروه داعش از والیت غور به ولسوالی کوهستانات سرپل 

آمده اند.

همکاری  تفاهم نامه   ۱۰ معارف  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
و  داخلی  مؤسسه های  با  عقرب  هفتم  سه شنبه،  روز  را 
از ۴۰  بیش  تفاهم نامه ها  این  ارزش  امضا کرد.  خارجی 

میلیون دالر امریکایی گفته شده است.
محمدمیرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف گفته است 
که این تفاهم نامه ها میان وزارت معارف و مؤسسه های 
محلی  صنف  برگزاری  بخش های  در  خارجی  و  داخلی 
تعلیمات  صنف های  مکتب،  از  بازمانده  کودکان  برای 
امضا  به  ارتقای ظرفیت  برنامه های  برگزاری  و  تسریعی 

رسیده است.
آموزش  زمینه  فراهم سازی  مکاتب،  ساخت  هم چنان 
آگاهی دهی  و  معلولیت  دارای  کودکان  برای  پرورش  و 
درباره کنوانسیون جهانی کودک و حمایت مکاتب دولتی 
از طریق تهیه خیمه و بسته های قرطاسیه نیز شامل مفاد 

این تفاهم نامه ها می شود.
بلخی افزوده است که هدف از امضای این تفاهم نامه ها 
دست یابی به اهداف »پالن استراتژیک سوم ملی معارف« 
والیت ها  مرکز  تفاهم نامه ها  این  تطبیق  ساحه  است. 

خوانده شده است.
این  اجرای  از  معارف،  وزارت  معلومات  اساس  بر 
تفاهم نامه ها، ۲۶ هزار و ۹۷۵ کودک بازمانده از مکتب، 
دانش آموز   ۱۷ و  هزار   ۴۴ شدید،  معلول  کودک   ۲۱۵
مکتب های دولتی و سه هزار و ۴۴۰ معلم و کارمندان 

مکتب بهره مند خواهند شد.



این در حالی است که محمدحنیف اتمر به دالیلی، به مبارزات انتخاباتی اش ادامه نداد 
و هم چنان شیدامحمد ابدالی، نورالحق علومی، محمدابراهیم الکوزی، و زلمی رسول از 

نامزدی شان در انتخابات ریاست جمهوری به نفع محمداشرف غنی کنار رفته بودند.

انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مصارف  گزارش  نشر  با 
گفته  نامزدان  کمپین   مالی 
نامزد  از میان ۱۸  است که 
جمهوری،  ریاست  انتخابات 
گزارش های  نامزد   ۱۰ تنها 
کرده اند  ارائه  را  مالی شان 
این  به  دیگر  نامزد  هشت  و 

کمیسیون گزارش نداده اند.
بر اساس قانون انتخابات، نامزدانی که گزارش مالی شان 
را در وقت معین ارائه نکنند و یا هم گزارش مالی شان 
را به گونه ناقص به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه 
کنند، »تخلف« کرده اند و به عنوان نامزدان متخلّف، 

به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می شوند.
عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون 

نامزدان  که  گفت  زمینه  این  در  انتخابات  مستقل 
انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  اعالم  از  پس  متخلّف، 
ریاست جمهوری در ۲۳ عقرب، به کمیسیون مستقل 

شکایات انتخاباتی معرفی خواهند شد.
این کمیسیون روز سه شنبه، هفتم عقرب با نشر این 
انتخابات  نامزد   ۱۸ میان  از  که  است  گفته  گزارش 
حکیمی،  شهاب  تورسن،  حکیم  جمهوری،  ریاست 
عبداهلل  نجرابی،  فاروق  غالم  غنی،  محمداشرف 
لطیف  حفیظ،  عنایت اهلل  علومی،  نورالحق  عبداهلل، 
پدرام، نوررحمان لیوال و سید نوراهلل جلیلی، گزارش 
مصارف دوره ی کمپین شان را به کمیسیون مستقل 

انتخابات سپرده اند.
حکمتیار،  گلبدین  اتمر،  محمدحنیف  تمنا،  فرامرز 
محمدابراهیم  نبیل،  رحمت اهلل  مسعود،  احمدولی 
حکیمی  محمدشهاب  ابدالی،  شیدامحمد  الکوزی، 

گزارش  که  نامزدی اند  اما هشت  رسول،  زلمی  و 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  را  مالی شان 

نفرستاده اند. 
این در حالی است که محمدحنیف اتمر به دالیلی، 
هم چنان  و  نداد  ادامه  انتخاباتی اش  مبارزات  به 
شیدامحمد ابدالی، نورالحق علومی، محمدابراهیم 
الکوزی، و زلمی رسول از نامزدی شان در انتخابات 
کنار  غنی  محمداشرف  نفع  به  جمهوری  ریاست 

رفته بودند.
با این حال اما کمیسیون مستقل انتخابات در این 
مورد می گوید که محمدحنیف اتمر از انصرافش، 
کمیسیون مستقل انتخابات را در جریان نگذاشته 
و هم چنان چهار نامزد دیگری که از نامزدی شان 
که  مکلف اند  گذشتند،  غنی  محمداشرف  نفع  به 
از  قبل  انتخاباتی  پیکارهای  مالی جریان  مصارف 

کنار رفتن شان را گزارش بدهند. 
در  غنی  اشرف  محمد  گزارش،  این  اساس  بر 
 ۲۰۱ کردن  مصرف  با  کمپین  ماه  دو  جریان 
میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۱۳ افغانی در صدر قرار 
دارد. از جانب دیگر عبداهلل عبداهلل، ۲۰ میلیون و 
۹۹۷ هزار و ۶۴۵ افغانی، سیدنوراهلل جلیلی شش 
افغانی، عنایت اهلل حفیظ سه  میلیون و ۷۸۴هزار 
میلیون و ۸۹۵ هزار و ۳۷۵ افغانی، محمدحکیم 
افغانی،  تورسن، سه میلیون و ۲۸۳ هزار و ۳۳۹ 
و ۸۱۰  هزار  و ۹۷۳  میلیون  دو  علومی  نورالحق 
افغانی، عبداللطیف پدرام، یک میلیون ۲۳۸ هزار 
و ۹۶۸ افغانی، به ترتیب از لحاظ مصارف مالی در 

جایگاه دوم تا ششم قرار دارند. 
 ۵۰۰ و  هزار   ۱۸۶ نجرابی  غالم فاروق  هم چنان 
و  افغانی  نُه  و  لیوال ۴۶۷هزار  نوررحمان  افغانی، 
محمدشهاب حکیمی ۷۱۲ هزار و ۱۳۱ افغانی از 
جمله نامزدانی اند که بر اساس گزارش کمیسیون 
مستقل انتخابات کم ترین پول را در دو ماه کمپین 

هزینه کرده اند. 
دو  هزینه ی  سقف  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
انتخابات  نامزد  انتخاباتی برای هر  ماه کارزارهای 
افغانی  میلیون   ۴۴۲ حدود  را  جمهوری  ریاست 
از  یکی  هیچ  حساب  این  با  بود.  کرده  تعیین 
نتوانسته اند  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 

مصارف شان را به سقف تعیین شده برسانند.
وجود  نقصی  نامزدان،  گزارش  جزییات  در  اگر 
داشته باشد، تخلف انتخاباتی محسوب می شود و 
قانون برای موارد مشخص، جریمه ی نقدی در نظر 

گرفته است.

انتخابات  مستقل  کمیسیون  معلومات  اساس  بر 
پیکارهای  جریان  از  مالی شان  گزارش  که  نامزدانی 
ارایه  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  را  انتخاباتی 
متخلّف  انتخاباتی،  طرزالعمل  و  لوایح  مطابق  نکنند، 
جریمه ی  متخلفان  برای  قانون  و  می شوند  حساب 
انتخابات،  قانون  مطابق  است.  گرفته  نظر  در  نقدی 
برای متخلفان انتخاباتی که گزارش مالی شان را ارایه 
نمی کنند، از ۱۰ تا ۳۰ هزار افغانی جریمه نقدی در 

نظر گرفته شده است. 
نامزدانی که بیش از حد تعیین شده در کمپین های 
انتخاباتی شان پول مصرف می کنند به پرداخت بیش 
می شوند.  تأدیب  شده  مصرف  پول  فی صد   ۱۰ از 
هم چنان جریمه نقدی که برای سوءاستفاده از منابع 
دولتی در نظر گرفته شده، از ۵۰ تا ۸۰ هزار افغانی 

است.
روند  بر  ناظر  نهادهای  از  شماری  حال  همین  در 
قانون  نقض  را  نامزدان  ندادن  گزارش  انتخابات 
قوانین  این  به  آنان  ناپایبندی  نشانه ی  و  انتخابات 
می دانند. یوسف رشید، رییس اجرای بنیاد انتخابات 
به ۸صبح گفت،  »فیفا«  یا  افغانستان  عادالنه  و  آزاد 
کمیسیون  به  را  مالی شان  گزارش  که  نامزدانی 
موقع  به  هم  یا  و  نمی کنند  ارایه  انتخابات  مستقل 
ارائه نمی کنند، در حقیقت خودشان را فراتر از قانون 
طرزالعمل های  و  قانون  اصاًل  هم  یا  و  می پندارند 

انتخاباتی، برای شان ارزش ندارند. 
که  نامزدانی  کرد،  تأکید  رشید  آقای  حال  این  با 
گزارش  هم  یا  و  نکرده اند  ارائه  را  مالی شان  گزارش 
ارائه  انتخاباتی شان  کمپین های  جریان  از  متناقض 
کرده اند، باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به 

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی معرفی شوند.
مبارزات  مالی  امور  تنظیم  داخلی  کارشیوه  مطابق 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزدان  انتخاباتی 
مالی  مصارف  از  که  مکلف اند  انتخاباتی  دسته های 
کارزار  ماه  دو  جریان  در  انتخاباتی شان  کمپین های 
انتخاباتی در دو نوبت به کمیسیون مستقل انتخابات 
گزارش بدهند. طبق ماده هفتم کارشیوه داخلی بخش 
تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی، نامزدان گزارش 
نخست مصارف مالی کمپین های انتخاباتی شان را در 
روزهای ۳۰ تا ۳۵ دوره ی کمپین »چهارم تا هشتم 
مستقل  کمیسیون  اختیار  در  جاری«  سال  سنبله 
انتخابات قرار می دادند. هم چنان نامزدان باید گزارش 
دوره ی  در خالل  را  کمپینی شان  مالی  مصارف  دوم 
انتخابات و  از روز برگزاری  سکوت »۴۸ ساعت قبل 

در تاریخ ۴ و ۵ میزان« ارائه می کردند.

مالی شان  مصارف  نامزد  تنها۱۰ 
را گزارش داده اند

آماده گی های 
بازشماری آرا 
در سایه تاخیر 

درمالوگ

می کنند.  نگرانی  ابراز  آرا  تصفیه  در  درمالوگ 
انتخابات آزاد و عادالنه  بنیاد  یوسف رشید، رییس 
در  عقرب  هفتم  سه شنبه،  روز  »فیفا«  افغانستان 
گفت وگو با ۸صبح افزود که بر اساس تعهد شرکت 
بایومتریک  دستگاه  معلومات  بررسی  درمالوگ، 
زمان  در  و  رمزگذاری  اساس  بر  سیستم،  توسط 
این شرکت  تأخیر در کار  کم تر صورت می گیرد و 
تصریح  وی  است.  آن  کارکرد  در  نواقص  از  حاکی 
روند  راه اندازی  بر  تصفیه،  روند  در  تاخیر  که  کرد 
بازشماری توسط کمیسیون مستقل انتخابات، تاثیر 
گذاشته است. آقای رشید تصریح کرد که نیاز است 
کمیسیون مستقل انتخابات کمپنی درمالوگ را به 

پاسخ گویی وادارد.
قرار است بعد از پایان روند بازشماری، جدول نتایج 
در حضور ناظران و مشاهدان در پنج نسخه ترتیب 
شود که اصل آن به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل 
از  که  اعالمیه ای  در  می شود.  فرستاده  انتخابات 
انتخابات نشر شده، آمده  سوی کمیسیون مستقل 
است که از میان مجموع این نسخه ها، یک نسخه در 
صندوق رأی دهی و یکی در محل بازشماری نصب 
از این میان، یک نسخه به  می شود. گفته می شود 
نماینده کمیسیون شکایات انتخاباتی و نسخه دیگر 

نیز به نماینده ی نامزد پیشتاز سپرده می شود.

گزارش کمپنی درمالوگ، در مورد معلومات بایومتریکی 
رأی دهنده گان، خالف قانون و طرزالعمل های انتخاباتی، 
و  بازشماری  روند  اما  حال  این  با  می شود.  تشخیص 
تشخیص محل هایی که نیاز است آرای شان بازشماری 
شود، منتظر روند تصفیه شرکت درمالوگ است. عالوه 
انتخابات  از سوی کمیسیون مستقل  بر محل هایی که 
می شود،  مشخص  بازشماری  برای  درمالوگ  کمپنی  و 
به  دستور  نیز  انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون 

بازشماری آرای حدود دو هزار محل داده است.
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان 
مستقل انتخابات روز سه شنبه، هفتم میزان در گفت وگو 
با روزنامه ۸صبح تایید کرد به کارمندانی که قرار است 
در روند بازشماری حضور داشته باشند، آموزش داده اند. 
وی افزود که کارمندان والیتی کمیسیون نیز الیحه و 
رهنمودهایی را پی گیری می کنند که بتوانند که از بروز 
اشتباه در جریان بازشماری آرا جلوگیری کنند. هم زمان 
با این، آقای ننگ تایید کرد که بازخوان رمز »کیو آر« 
کابل  به  رای دهی،  برگه ی  بارکدهای  شناخت  برای 
رسیده است. قرار است از آن برای تشخیص صحت و 
سقم رای ها استفاده شود. دبیرخانه کمیسیون مستقل 
انتخابات تصریح کرد که رای های محل های مشکوک در 

حضور ناظران و مشاهدان بازشماری می شود. 
هم زمان با این، نهادهای ناظر از تاخیر در کار کمپنی 

می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
که تمام آماده گی ها برای بازشماری 
آرا روی دست گرفته شده و این 
گزارش  رسیدن  محض  به  روند 
می شود.  آغاز  درمالوگ  کمپنی 
توسط  رای ها  تصفیه  گزارش 
روز  سه  بود  قرار  درمالوگ  کمپنی 
مستقل  کمیسیون  اختیار  در  پیش  
کمپنی  این  اما  گیرد،  قرار  انتخابات 
مهلت  رای ها  تصفیه  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از 
بازشماری، ۱۵  روند  پایان  تا  بیش تری خواست. کمیسیون 
انتخابات ریاست جمهوری  ابتدایی  نتیجه  روز زمان دارد و 
ناظر  نهادهای  می شود.  اعالم  روند  این  یافتن  پایان  با  نیز 
ابراز  از تاخیر در کار شرکت درمالوگ  اما  انتخابات  از روند 
درمالوگ،  کمپنی  تاخیر  که  می گویند  و  می کنند  نگرانی 

کارکرد این شرکت را زیر سوال می برد.
روند  آغاز  برای  برنامه هایش  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
روز  این کمیسیون  است.  کرده  تنظیم  را  رای ها  بازشماری 
پیرامون  را  آموزشی ای   ورکشاپ   عقرب  هفتم  سه شنبه، 
طرزالعمل تفتیش، بازشماری و باطل کردن رای ها و تطبیق 
نتایج بایومتریک، برای بیش از ۱۰۰ کارمندش برگزار کرد. 
آن  نفر  دو  )که  نفر  سه  قالب  در  کارمندان  این  است  قرار 
و  اعزام شوند و قضایا  به والیت ها  کارمند دیجیتالی است( 
نتایجی را بررسی کنند که توسط کمیسیون های انتخاباتی و 

از  پس  نتایج  فورم  اصلی  عکس  که  است  گفتنی   
به آدرس  از گذاشتن در صندوق،  و پیش  بازشماری 
می شود.  فرستاده  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برقی 
حضور  در  نیز  تصویر  این  فرستادن  روند  است  قرار 
شکایات  کمیسیون  نماینده گان  و  مشاهدان  ناظران، 
انتخاباتی صورت گیرد. در اعالمیه هم چنان آمده است 
که کمیسیون مستقل انتخابات پس از درج این نتایج 
در سیستم مرکزی و جمع بندی آن، نتایج ابتدایی را 
اعالم می کند. قرار است نتیجه ابتدایی در ۲۳ عقرب و 

نتیجه نهایی در ۱۵ قوس اعالم شود.

کار در مرکز ثبت معلومات
کار در مرکز ثبت معلومات کمیسیون مستقل انتخابات 
نتایج  فورم های  از  شماری  سرنوشت  تشخیص  برای 
کمیسیون  سوی  از  که  آماری  اساس  بر  دارد.  ادامه 
قرار  مشاهدان  و  ناظران  اختیار  در  انتخابات  مستقل 
گرفته است، یک هزار و ۵۵۱ محل برای بازشماری و 
فورم های  تفتیش  »NTC«(محل  بخش  به  تفتیش 
تا در خصوص آن تصمیم  نتایج( فرستاده شده است 
گرفته شود. این در حالی است که حدود ۳ هزار محل 
بسته گزارش شده و در ۳۷۰ محل باز، رای دهی نشده 

است.
مستقل  کمیسیون  معلومات  ثبت  مرکز  در  آمارها 
انتخابات نشان می دهد که از میان مجموع ۲۹ هزار و 
۵۸۶ محل انتخاباتی، فورم نتایج ۲۵ هزار و ۵۶۷ محل 
گزارش  بسته  محل  و شش  هزار  سه  و  شده  دریافت 
که  محلی  رأی های ۶۴۳  این،  با  هم زمان  است.  شده 
رای دهی در آن جاها صورت گرفته، به مرکز دیجیتالی 
فرستاده نشده است. بر اساس این آمار، فورم ۱۲ محل 
بازشماری  به  فورم   ۱۲۱ شده،  دستگاه  داخل  دوباره 
فرستاده شده و ۱۰۰ فورم دیگر نیز تفتیش شده است. 
عالوه بر این، ۵۱ فورم نتایج به ریاست امور انتخاباتی 
ارسال شده، ۱۲۶ فورم به کمیسیون راجع شده و ۹۱ 
به صندوق رای دهی راجع شده است.  نیز  فورم دیگر 
گفتنی است که یک هزار و ۵۵۱ فورم به دلیل درج آمار 
از ۴۰۰ رای، درج اشتباه آمار و سایر مشکالت  بیش 
به تفتیش فرستاده شده است. در صورت جدی بودن 
موضوع، این فورم ها برای تصمیم گیری هفت کمیشنر، 

به کمیسیون مستقل انتخابات راجع می شود. 
انتخابات ریاست جمهوری با رقابت میان ۱۳ نامزد در 
ششم میزان برگزار شد. معیار در این انتخابات دستگاه 
بایومتریک است و کمیسیون مستقل انتخابات تصریح 
می شمارد.  را  بایومتریک شده  رای های  تنها  که  کرده 
بایومتریکی  آرای  شمارش  بر  نیز  نامزدان  از  شماری 

تأکید می کنند.

حسیب بهش

چهار شنبه                             
شماره ۳۲۲۲
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هنگامی  نزدم،  سده ی  در 
بر  بریتانیا  امپراطوری  که 
تزاری  روسیه   و  هندوستان 
دست  کاماًل  میانه  آسیای  بر 
یافتند، وایسرای هند به خاطر 
به  تزارها  هجوم  از  جلوگیری 
به  را  خراسان  قلب  هندوستان، 
آن  و  کرد  بدل  حائل  منطقه ی 
افغانستان  ترتیب  بدین  گذاشت.  نام  قوم  یک  نام  به  را 
 )۱۹۰۱  -۱۸۸۰( عبدالرحمان  امیر  حاکمیت  دوران  در 
اقوام  و  ملیت ها  و  آمد  میان  به  بزرگ  بقایای خراسان  از 
باشنده ی خراسان در چهار سوی آن پارچه شدند و بخش 
اقوام  اقلیت های  شامل  پهناور  سرزمین  آن  از  کوچکی 
بزرگ از جانب آن ها به نام یکی از اقوام ساکن آن )افغان( 

تسجیل گردید. 
 رژیم های قبیله ساالری که با پشتی بانی استعمار، یکی پی 
با استفاده از  دیگری بر این کشور حکم روایی می کردند، 
قدرت دولتی بر ملیت های غیر پشتون ساکن این سرزمین 
استبداد خشن قبیله ای را اعمال می نمودند. این رژیم ها در 
سراسر این کشور، ملیت ها و اقوام غیرپشتون را سرکوب 
و زمین ها، چراگاه ها و دارایی های منقول و غیرمنقول شان 
از  را  بهانه های مختلف غصب و قبایل هم تبار خود  به  را 
داخل و یا آن سوی مرز در آن مناطق جابه جا می کردند. 
در نتیجه ی این سیاست تا کودتای هفتم ثور، خلق ها و 

ملیت های غیر پشتون به حاشیه رانده شده بودند.
حاکمیت های قبیله ساالر برای تعمیم زبان افغانی )پشتو( 
پس از شیرعلی خان پیوسته تالش کردند تا زبان فارسی 
را که زبان اکثریت مردم خراسان بود، از میان بردارند و 
به جای آن زبان پشتو را تعمیم دهند. رسمی کردن و عام 
ساختن اجباری زبان پشتو در دوران صدارت هاشم خان و 
سردار داوود معارف کشور را چندین دهه به قهقرا کشانید 

و از رشد سالم آن جلوگیری کرد. 
غیر  ملیت های  این حاکمیت ها،  در عرصه ی دولت داری   
پشتون را از رسیدن به مقامات باالرتبه ی نظامی، اداری 
و سیاسی محروم کرده بودند. برای مخدوش کردن تاریخ 
باستانی مناطق مختلف خراسان مانند نام کشور، نام های 

تاریخی بسیاری از اماکن و سرزمین ها را تغییر داده اند.
تضاد  قبیله ساالرانه،   – فاشیستی  ترتیب سیاست  بدین   
ملیت های  و  خلق ها  و  پشتون  حاکم  ملیت  میان  ملی 
و شیرازه ی وحدت  تشدید می کرد  این کشور  در  را  غیر 
این  علیه  مبارزه  می داد.  قرار  جدی  سوال  مورد  را  ملی 
پدیده ی شووینستی – قبیله ای برای تساوی حقوق ملی 
و  اجتماعی  عدالت  تأمین  کشور،  این  ساکن  خلق های 

تضمین تمامیت ارضی آن یکی از وظایف اساسی انقالب ملی 
و دموکراتیک بود.

زنده یاد محمدطاهر بدخشی می گفت: »افغانستان یک کشور 
سرمایه داری  مرحله ی  به  هنوز  تا  که  است  کثیرالملیتی 
گذار  حال  در  قبیله ای  و  نیمه فیودالی  کشور  است.  نرسیده 
به مرحله ی سرمایه داری است. هنوز طبقه ی کارگر به حیث 
یک طبقه در این جا شکل نگرفته است. دهقانان، پیشه وران 
ملی  انقالب  اساسی  نیروی  ده  و  دیگر زحمت کشان شهر  و 
-دموکراتیک ما را تشکیل می دهند. انقالب ملی- دموکراتیک 
انقالب سوسیالستی نیست، بلکه با پیروزی آن، زمینه به سود 
ایجاد جامعه ی سوسیالستی فراهم می گردد. با آن که تضاد 
ملی تضاد اصلی نیست، ولی در کشور ما تضاد عمده می باشد. 

زیرا ما تنها با شعار مبارزه ی طبقاتی نمی توانیم مردم 
را برای ایجاد یک دولت ملی بسیج کنیم. از آن جا که 
زحمت کشان ملیت ها و اقوام تحت ستم کشور هم به 
وسیله ی طبقات حاکم خودی شان استثمار می شوند و 
هم زیر ستم حاکمیت استبدادی قبیله ساالر قرار دارند؛ 
و  ملی  انقالب  مرحله ی  این  اساسی  نیروی  رو  این  از 
از  بیش  باید  لذا  می دهند.  تشکیل  را  ما  دموکراتیک 
و زحمت کشان  و سازمان دهی دهقانان  بسیج  به  همه 

ملیت های محکوم در شهرها و روستاها توجه کنیم. 
پدیده،  این  از  کامل  شناخت  با  بدخشی  محمدطاهر 
طرح و حل مسأله ی ملی را اساس مبارزه ی انقالبی در 
این کشور می دانست. از همین رو این اصل را یکی از 

ارکان اساسی مرامی محفل انتظار و سپس سازمان انقالبی 
زحمت کشان افغانستان تعیین کرده بود.

جهان  و  منطقه  در  هم  و  داخل  در  هم  ملی  مبارزه ی 
وامی داشت  تحرک  به  ما  برابر  در  را  گوناگونی  دشمنان 
این  بایستیم.  برابر همه ی آن ها  که می بایست یک تنه در 
نا برابری که بدون پشتی بانی بین المللی صورت  مبارزه ی 
پیکار  این  در  می طلبید.  ما  از  زیادی  قربانی  می گرفت؛ 
دوبار  افغانستان  زحمت کشان  انقالبی  سازمان  مقدس 
بود  قرار گرفت. سرکوب دوم چنان شدید  مورد سرکوب 
در  سازمان  فعاالن  و  رهبری  از  تن  از ۳۰۰۰  بیش تر  که 
توسط  افراد  این  از  زیادی  به شهادت رسیدند. بخش  آن 
نیروهای  دست  به  دیگری  شمار  و  امین  حفیظ اهلل  گروه 
دادند. پس  از دست  را  تنظیمی جان های شان  بنیادگرای 
از سرنگونی رژیم تیپ فاشیستی حفیظ اهلل امین بار دیگر 
این سازمان، چون سمندر از خاکسترش بال وپر کشید و 
سیاسی  روند  در  را  خود  میهن پرستانه ی  نقش  دهه  یک 
و  تبلیغاتی  امکانات  نبود  و  کاستی ها  وجود  با  افغانستان 

تسلیحاتی تا ۱۳۷۱ به درستی ایفا نمود.
را  امروز دسته ها و اشخاص گوناگونی خودشان  با آن که 
پیرو خط ملی و مدافع عدالت اجتماعی می پندارند، از آن 
دکتر  آن  پیشاپیش  در  و  ملی  کنگره ی  حزب  تنها  میان 
دارد،  چاشنی  بدخشی  فکری  مکتب  از  که  پدرام  لطیف 
ایجاد جامعه ی فدرال و احیای  ادعای خط دیورند،  با رد 
نام خراسان از ستیژ پارلمان کشور و رسانه های همه گانی 
پیوسته این اندیشه را غنا بخشیده و گسترش داده است. 
مناطق  مردم  پررنگ  تظاهرات  و  سراسری  همایش های 
مختلف کشور تحت رهبری شماری از جوانان عدالت خواه 
و مهاجران افغانستان در خارج، در برابر تعمیم نام افغان 
در تذکره های تابعیت که به دستور غنی احمدزی به راه 
افتاده بود، نشانه ی آگاهی عمومی و باال رفتن سطح شعور 
سیاسی سایر ملیت ها و اقوام اصیل و بومی این سرزمین 

است.
با  ملی  استقالل کشور و حل مسأله ی  استرداد  اینک که 
بیش  نیز  آن  تحقق  راه  در  مبارزه  است،  خورده  گره  هم 
از پیش دشوارتر گردیده است. به نظر من یکی از عوامل 
تداوم جنگ و اشغال افغانستان نیز در همین مسأله نهفته 
این مبارزه ی عدالت خواهانه  است. هر چند پهنا و ژرفای 
جنبش  که  زمانی  تا  مگر  می یابد،  گسترش  روز  تا  رورز 
می برد،  سر  به  پراکنده گی  در  اینک  که  ملی  عدالت خواه 
در چارچوب یک جبهه ی سراسری منسجم نگردد، حصول 
پیروزی سال های درازی را در بر خواهد گرفت. با آن که 
بدخشی و یاران جان برکفش امروز در میان ما نیستند، اما 

راه شان ادامه دارد.

بدخشی و طرح مسأله ی ملی
مبارزه ی  اساس  را  ملی  مسأله ی  حل  و  طرح  پدیده،  این  از  کامل  شناخت  با  بدخشی  محمدطاهر 

محفل  مرامی  اساسی  ارکان  از  یکی  را  اصل  این  رو  همین  از  می دانست.  کشور  این  در  انقالبی 

انتظار و سپس سازمان انقالبی زحمت کشان افغانستان تعیین کرده بود.

ظهوراهلل ظهوری
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این  والیت شمالی جوزجان در 
اواخر شاهد افزایش ناامنی ها 
گروه  سوی  از  تهدیدات  و 
مقام های  است.  طالبان 
از  که  می کنند  تأیید  محلی 
مجموع ۱۰ ولسوالی این والیت 
با  آن  ولسوالی  پنج  دست کم 
روبه رو  امنیتی  بلند  تهدیدهای 
است. وزارت دفاع ملی اما می گوید که برنامه ی خاص 
امنیتی برای تأمین امنیت والیت جوزجان طرح ریزی 
شده است و به زودی تهدیدات گروه طالبان از این 

والیت نفت خیز برچیده خواهد شد. 
در  ناامنی  تشدید  به  پیوند  در  نگرانی  به  آن چه 
جوزجان دامن زده است، تحرکات اخیر گروه طالبان 
در این والیت است. این گروه در دو شبانه روز اخیر 
به دو ولسوالی جوزجان حمله کرده اند. جنگ جویان 
گذشته  عقرب(  )پنجم  شب  یک شنبه  گروه  این 
مردیان  ولسوالی  در  را  امنیتی  نیروهای  پوسته های 
هدف قرار دادند. مقام های محلی جوزجان می گویند 
به  تلفات سنگین  تحمیل  با  طالبان  گروه  که حمله 
این گروه دفع شده است. عبدالمعروف آذر، سرپرست 
۸صبح  روزنامه  به  جوزجان  والی  مطبوعاتی  دفتر 
ولسوال  شمول  به  طالبان  گروه  عضو   ۲۰ که  گفت 
نام نهاد این گروه برای ولسوالی قرقین کشته شده اند. 
طالبان در این حمله خودشان را تا دروازه های غربی 

ولسوالی مردیان رسانده بودند. 
دوشنبه شب،  طالبان  جنگ جویان  ترتیب،  همین  به 
به  مردیان،  ولسوالی  به  حمله  از  پس  عقرب،  ششم 
ولسوالی  باالحصار  در  امنیتی  نیروهای  پوسته های 
طالبان  بردند.  یورش  مردیان  همسایه گی  در  آقچه 
این  شده اند.  آقچه  ولسوالی  باالحصار  تصرف  مدعی 
گروه هم چنان گفت که نزدیک به ۲۷ نیروی امنیتی 
را در ولسوالی آقچه در نبرد با جنگ جویان این گروه 
کشته اند. عبدالمعروف آذر، سرپرست دفتر مطبوعاتی 
بی اساس  را  طالبان  گروه  ادعای  این  جوزجان  والی 
نیز  شمال  در  شاهین   ۲۰۹ اردوی  قول  می خواند. 
دست  به  آقچه  ولسوالی  باالحصار  سقوط  ادعای 
طالبان را »یک شایعه و کذب محض« خوانده است. 
در  که  گفت  با ۸صبح  در صحبت  آذر  عبدالمعروف 
حمله طالبان بر باالحصار ولسوالی آقچه، شش نیروی 
امنیتی جان باخته اند، اما تلفاتی به گروه طالبان نیز 
وارد شده است. هم چنان گروه طالبان به مرکز صحی 
ولسوالی آقچه نیز حمله کرده است. در این حمله دو 

سرباز پولیس جان باخته اند.
اما نبیه مصطفازاده، عضو شورای والیتی جوزجان، 
شدن  کشته  و  طالبان  دست  به  باالحصار  سقوط 
دو  ارتش،  سرباز   ۲۰ جمله  از  امنیتی  نیروی   ۲۳
پولیس و یک منسوب امنیتی را در حمله طالبان 
حال  عین  در  او  می کند.  تأیید  آقچه،  ولسوالی  به 
آن  هم جوار  ولسوالی های  و  آقچه  امنیتی  وضعیت 
این عضو شورای والیتی  نگران کننده می خواند.  را 
هشدار می دهد در صورتی که نیروهای هوایی وارد 
عمل نشوند، احتمال زیاد هست که ولسوالی آقچه 

سقوط کند. 
عبدالحی حیات، عضو دیگر شورای والیتی جوزجان 
نگران کننده  را  والیت  این  امنیتی  کلی  وضعیت 
که  گفت  ۸صبح  با  صحبت  در  او  می خواند. 
ولسوالی های خم آب و قوش تپه این والیت نزدیک 
به یک سال است که به دست گروه طالبان سقوط 
نیز  او، ولسوالی درزاب  کرده است. طبق معلومات 
به دست طالبان سقوط کرد  روز پیش  حدود ۲۰ 
چپاول«  و  »چور  را  ولسوالی  این  مرکز  طالبان  و 

کرده اند. 
گروه  که  می گوید  والیتی  شورای  عضو  این 
طالبان یک حشر عمومی را برای تصرف برخی از 
ولسوالی های والیت جوزجان به راه انداخته است و 
جنگ جویانش را از والیت های بلخ، سرپل، فاریاب و 

غور به جوزجان فراخوانده است.
جوزجان  والیتی  شورای  اعضای  دیگر،  جانب  از 
در  مواصالتی  راه های  از  برخی  که  می گویند 
جوزجان توسط گروه طالبان یا بسته شده و یا هم 

در این راه ها طالبان اخاذی می کنند.
جوزجان،  والیتی  شورای  اعضای  معلومات  طبق 
آقچه،  مردیان،  قوش تپه،  درزاب،  ولسوالی های 
امنیتی  بلند  تهدید  زیر  فیض آباد  و  قرقین، خانقاه 

قرار دارند. 
 عبدالمعروف آذر، سرپرست دفتر مطبوعاتی والی 
جوزجان نیز، تأیید می کند که پنج ولسوالی والیت 
اداره  قرار دارد و  امنیتی  بلند  جوزجان زیر تهدید 
دفاع  وزارت  به  را  ولسوالی ها  این  گزارش  محلی 
ملی و قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال فرستاده 
است. آن چنانی که مسووالن محلی والیت جوزجان 
اجرای  به  طالبان،  تهدیدات  رفع  برای  می گویند، 

یک عملیات تصفیه ای نیاز است.  
برنامه  از  ملی  دفاع  وزارت  نگرانی ها،  همه ی  با 
والیت جوزجان  امنیت  تأمین  برای  امنیتی خاص 

وزارت  سخنگوی  احمدزی،  روح اهلل  می دهد.  خبر 
عملیات  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  ملی  دفاع 
تصفیه و پاک سازی نیروهای امنیتی در والیت های 
شمال شرقی در حال اجرا است و این عملیات به 
زودی به والیت جوزجان نیز گسترش خواهد یافت. 
طبق گفته های سخنگوی وزارت دفاع ملی، والیت 
جوزجان در محور برنامه های وزارت دفاع ملی قرار 

دارد.
جنگ و ناامنی در جوزجان و برخی از ولسوالی های 
است  شده  نیز  مردم  آواره گی  سبب  والیت،  این 
و  آواره گان  دقیق  شمار  از  محلی  مسووالن  که 
گفت  باید  نمی دهند.  معلومات  بی جاشده گان 
به شهر شبرغان، مرکز والیت  آواره گان  که همه 

جوزجان پناه برده اند.

نصف ولسوالی های جوزجان با 
تهدیدات بلند امنیتی روبه رو است رضا مرادی
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ماده ای  هفت  طرح  ملی  امنیت  شورای 
روز  را  صلح  زمینه  در  حکومت 
سه شنبه، هفتم عقرب، همه گانی کرد. 
در این طرح، »آتش بس«، پیش شرط 
گروه  با  مذاکره  شروع  برای  حکومت 
طالبان است. هدف حکومت از وضع این 
پیش شرط، اثبات یک دست بودن و تسلط 
طالبان بر جنگ این گروه در کشور است. هر 
نیاید، احتمال دارد  گاه این هدف به دست 

حکومت طرح صلح خود با این گروه را بازنگری کند.
طرح هفت ماده ای حکومت برای صلح با طالبان شامل سه بخش 
است: بخش اول این طرح را مذاکره با امریکا، طالبان و پاکستان 
روز  ملی،  امنیت  شورای  مشاور  محب،  حمداهلل  می دهد.  تشکیل 
سه شنبه، هفتم عقرب، در یک نشست خبری گفت که افغانستان 
در مذاکره با جانب امریکا به دنبال روشن ساختن روابط آینده دو 
کشور است. این مذاکره با جانب ناتو هم انجام می شود. محب تصریح 
کرد که متحدان بین المللی افغانستان خواستار حفظ روابط شان با 
افغانستان هستند، اما نیاز است تا نوعیت این روابط برای آینده به 

بحث گرفته شود.
مذاکره با طالبان نیز زیرمجموعه همین بخش است. حمداهلل محب 
تأکید کرد که در طرح تازه، برقراری آتش بس یک ماهه، پیش شرط 
حکومت برای شروع مذاکره با طالبان است. این پیش شرط در طرح 
قبلی حکومت برای صلح با طالبان وجود نداشت. محب گفت که 
بلکه  نیست،  تعویق مذاکرات صلح  این پیش شرط،  از وضع  هدف 
هدف آن است تا طالبان در این مدت ثابت کنند که از یک طرف 
یک دست هستند و از جانب دیگر بر جنگ شان در افغانستان تسلط 
مذاکرات،  در جریان  در یک سال گذشته،  گفته محب،  به  دارند. 
تسلط  جنگ شان  بر  و  نیستند  یک دست  طالبان  که  شد  روشن 
ندارند و بعضی از فرماندهان این گروه با داعش یک جا شده اند. او با 
تأکید بر این که حکومت خواستار قطع کامل جنگ در کشور است، 
خاطرنشان ساخت که شروع مذاکرات با ادامه این وضعیت، به صلح 

منتج نخواهد شد.
نیز  پاکستان  افغانستان و  بین  در همین بخش، مذاکره دو دولت 
گنجانیده شده است. مشاور امنیت ملی کشور در این باره گفت تا 
زمانی که پاکستان از قطع همکاری اش با طالبان و حمایت از این 
گروه، تضمین ندهد، مذاکره با طالبان به صلح منجر نخواهد شد. 
به گفته حمداهلل محب، حکومت افغانستان به همین دلیل مذاکره 
با پاکستان را به هدف دست یافتن به این تضمین نیز در دستور 

کارش قرار داده است.
بخش دوم طرح صلح حکومت با طالبان، به موضوع اجماع منطقه ای 
افغانستان  پروسه صلح  با  همسایه  کشورهای  همکاری  و ضرورت 
اختصاص یافته است. در این بخش، موافقت کشورهای همسایه و 
منطقه با توافق نامه صلح افغانستان ضروری خوانده شده است؛ زیرا 
با این توافق نامه  به گفته محب، اگر کشورهای همسایه و منطقه 
اعالم موافقت نکنند، جنگ در کشور دوام خواهد کرد. او از پاکستان، 
ایران، هند، روسیه و چین به عنوان کشورهایی نام برد که باید در 
گفت وگوهای صلح افغانستان دخیل باشند. از این میان، بیش ترین 
تأکید محب روی پاکستان بود که به گفته او، از طالبان حمایت 

می کند و این حمایت باعث تداوم جنگ در افغانستان شده است.
بخش سوم این طرح به حکومت داری خوب و از بین بردن عوامل 
جنگ در کشور پرداخته است. حمداهلل محب می گوید که حکومت 
در جریان یک سال گذشته عوامل جنگ در ولسوالی هایی را که زیر 

این جرگه مشخص  شرکت خواهند کرد. زمان برگزاری 
نشده است.

هم چنان قرار است نشستی نیز بین افغانستان و متحدان 
بین المللی اش درباره ی این طرح برگزار شود. مشاور امنیت 
ملی در باره زمان برگزاری این نشست نیز چیزی نگفت. 
محب اما هدف از برگزاری این نشست را دست یافتن به 

حمایت بین المللی از این طرح بیان کرد.
حکومت در کنار این، در نشست های شبیه به نشست چین 
نیز نماینده خواهد فرستاد. مشاور امنیت ملی گفت که در 
این نشست ها روی »مشکالت اساسی« بحث می شود تا 

شرایط برای شروع مذاکرات اصلی فراهم شود.

وضعیت طالبان »بد« است
مشاور امنیت ملی در ادامه این نشست خبری اعالم کرد 
و  است  »بد«  بسیار  طالبان  وضعیت  حاضر  حال  در  که 
دولت در وضعیت »خوب تری« قرار دارد. حمداهلل محب 
افزود که چهار موج از حمالت بزرگ طالبان در جریان 
»فتح«  آن  هدف  که  حمالتی  است؛  شده  دفع  امسال 
افغانستان بوده است. به گفته او، طالبان تصمیم داشتند 
تا بغالن و غزنی را سقوط و کابل را با قطع ارتباط اش با 
این والیات در محاصره قرار بدهند، اما موفق نشدند. محب 
گفت که طالبان در جریان امسال نه تنها به اهداف شان 
نرسیدند که تسلط شان بر شماری از ولسوالی ها را نیز از 
از هر نگاه شکست  دست دادند. به گفته محب، طالبان 

تهدید بلند امنیتی قرار داشت، مورد بررسی قرار داده است و 
نتیجه این بررسی آن است که بخش اندکی از جنگ جاری، 
عامل ایدئولوژیکی دارد، در حالی که عوامل بخش بیش تر این 
جنگ یا انگیزه قدرت طلبی و یا طمع اقتصادی است و عامل 
دیگر هم »ظلم« ملیشه های محلی بر مردم است که به گفته 
است.  کشانده  جنگ  میدان های  به  را  مردم  بخشی  پای  او، 
با تمرکز روی حکومت داری  قرار است  تأکید کرد که  محب 
خوب و رسیده گی بهتر به زنده گی مردم، زمینه ها و عوامل این 

جنگ از بین برده شود.
مشاور امنیت ملی اعالم کرد که طرح هفت ماده ای حکومت، 
سال  پنج  طی  که  است  برنامه هایی  و  طرح ها  از  چکیده ای 
گذشته در زمینه صلح مطرح شده است. محب افزود که این 
طرح با امریکا، اتحادیه اروپا و شمار دیگر از کشورهای دخیل 
در صلح افغانستان نیز در میان گذاشته شده است که به گفته 

او، مورد استقبال و حمایت آن ها قرار گرفته است.

برنامه ی عملیاتی حکومت
حکومت برای پیاده کردن این طرح هفت ماده ای یک برنامه 
عملیاتی نیز ساخته است. طبق این برنامه، حکومت در نظر 
دارد یک »جرگه« مشورتی برگزار کند تا طرح هفت ماده ای 
روز  محب  برسد. حمداهلل  تأیید  به  طالبان  با  صلح  برای  آن 
سه شنبه گفت که این جرگه کوچک تر از لویه جرگه مشورتی 
صلح خواهد بود و در آن سیاسیون کشور، نماینده گان جامعه 
مدنی، مطبوعات و اعضای مجلس سنا و مجلس نماینده گان 

خورده اند و راهی جز مذاکره با دولت ندارند. او تأکید کرد 
که تصمیم حکومت آن است تا ثبات را در کشور برقرار کند 
و برای رسیدن به این هدف، لحظه ای درنگ نخواهد کرد.

تعویق نشست چین
نشست بین االفغانی چین که قرار بود برای روزهای هفتم 
انتخابات  نتیجه  اعالم  تا  شود،  برگزار  عقرب  هشتم  و 
افغانستان به تعویق افتاده است. قرار است نتیجه ابتدایی 
انتخابات افغانستان در ۲۳ عقرب و نتیجه نهایی آن در ۱۵ 
ماه قوس سال جاری اعالم شود. حمداهلل محب می گوید 
که حکومت تصمیم داشت در این نشست شرکت کند، اما 
به خاطر نامشخص بودن نتیجه انتخابات، از چین خواست 
زمان برگزاری آن را به تعویق بیندازد. به گفته محب، پس 
از آن که نتیجه انتخابات مشخص شد، نشست بین االفغانی 
فعاًل  حکومت  که  افزود  او  شد.  خواهد  برگزار  نیز  چین 
سرگرم تشکیل یک هیأت تمام شمول برای اعزام در این 

نشست است.

خلیل زاد حرفی از صلح نزد
زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، 
روز شنبه همین هفته به کابل آمد و با رهبران حکومت 
که  در حالی  کرد.  دیدار  به صورت جداگانه  ملی  وحدت 
او  اصلی مورد بحث  از موضوعات  احتمال می رفت، صلح 
باشد، حمداهلل محب می گوید که  با رییس جمهور غنی 
خلیل زاد در این دیدار حرفی درباره ی صلح به زبان نیاورده 
است. به گفته او، موضوع اصلی سفر این دیپلمات امریکایی 
به کابل، گفت وگو روی چگونه گی همکاری برای رهایی دو 

استاد دانشگاه امریکایی – افغانستان بوده است. 
با  دیدارش  در  خلیل زاد  زلمی  محب،  معلومات  طبق 
است  خواسته  افغانستان  حکومت  از  غنی  محمداشرف 
که در مورد رهایی این دو استاد همکاری کند. به گفته 
از  پیش  اما  است،  پذیرفته  را  خواست  این  افغانستان  او، 
این  زنده گی  و  مرگ  روی  تحقیقات  باید  همکاری  انجام 
دو تن تکمیل و روی نحوه این همکاری نیز بین دو طرف 
توافق حاصل شود. تیموتی ویکس و کیون کینگ، دو استاد 
دانشگاه امریکایی- افغانستان، سه سال پیش توسط افراد 
از نزدیکی این دانشگاه در ساحه داراالمان  شبکه حقانی 
که  بود  شده  گفته  این  از  پیش  شدند.  ربوده  کابل  شهر 
شبکه حقانی در ازای رهایی این دو استاد، خواستار رهایی 
انس حقانی از بند امنیت ملی افغانستان شده است. او از 
اعضای ارشد این شبکه و فرزند جالل الدین حقانی مؤسس 
نیروهای  توسط   ۱۳۹۳ سال  در  که  است  حقانی  شبکه 
امنیت ملی بازداشت شده است. با این حال، مشاور امنیت 
ملی می گوید که در دیدار خلیل زاد با غنی موضوع رهایی 

انس حقانی مورد بحث نبوده است.
حکومت طرح هفت ماده ای صلح را در حالی آماده کرده 
است که هنوز گفت وگوها بین امریکا و طالبان از سر گرفته 
اواسط  در  طالبان  و  امریکا  بین  گفت وگوها  است.  نشده 
از  برای  امریکا  لغو شد. هنوز جانب  و  ماه سنبله متوقف 
سر گیری این گفت وگوها اعالم آماده گی نکرده است. از 
جانب دیگر، گروه طالبان درباره ی این طرح حکومت هنوز 

واکنش نشان نداده است.

طرح هفت ماده ای صلح:
»آتش بس« پیش شرط حکومت برای 

مذاکره با طالبان است
خلیل اسیر
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد 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 
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر 
دارد، تصمیم اعطای قرارداد، پروژه ) اعمار شبکه آبیاری اسالم آباد واقع قریه اسالم آباد ولسوالی کروخ 
والیت هرات(  را با شرکت محترم  )ساختمانی وتولید مواد ساختمانی وسرکسازی نوی شهاب( دارای 
جواز نمبر )D-D-۶۱۵۲( آدرس- خانه نمبر ۱۴۹ سرک ۴ مقابل هوتل کابل گرین کلوله پشته کابل 
افغانستان به قیمت مجموعی )۱۲,۶۱۵,۲۸۶,۷(  دوازده میلیون وشش صدو پانزده هزار و دوصدو هشتاد 

وشش اعشاریه هفت 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.

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 ذاهد آباد قسمت دوم واقع قریه ذاهد آباد ولسوالی محمد آغه والیت لوگر را با شرکت محترم 
ساختمای مدنی دارای جواز نمبر )D-۲۰۳۹۹( آدرس- خانه ۱۲ چهار راهی ترافیک کلوله پشته ناحیه 
۴ مرکز کابل، به قیمت مجموعی )۹,۹۷۸,۳۰۴,۴( نو میلیون و نوصدو هفتاد وهشت هزاروسه صدو چهار 

اعشاریه چهار افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  
 CLAPتاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات برنامه
، 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 هونی سیدان واقع قریه هونی سیدان مرکز والیت لوگررا با شرکت محترم ساختمانی خدای 
نوربارک  دارای جواز نمبر )D-۲۶۷۱۰( آدرس- سرک احجاری نجاری عقب دفتر افغان بیسیم کابل 
افغانستان، به قیمت مجموعی )۲۰,۵۲۲,۷۵۷,۲۸( بیست میلیون و پنجصدوبیست ودو هزارو هفتصدو 

پنجاه و هفت اعشاریه  دو هشت افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  
 CLAPتاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات برنامه
، 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 ناوه واقع قریه اخند  ولسوالی کامه والیت ننگرهار را با شرکت محترم ساختمانی شاهد راحل 
دارای جواز نمبر )D-۰-۴۱۳۳۷( آدرس- کارته نو حوزه ۸سرک ۲۷ کابل افغانستان ، به قیمت مجموعی 
)۲,۹۷۷,۹۷۴,۷( دو میلیون و نوصدو هفتاد وهفت هزارو نوصدو هفتاد چهاراعشاریه هفت افغانی اعطاء 

نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  
 CLAPتاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات برنامه
، 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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Me, Mostafa Mastor

ماما عبداهلل.

نی ماما، تشکر. سه پست بس است. بیخی گدود می شه. 
دیروز وزارت حج و اوقاف رفتم کارمندانش گفتند تو وزیر 

اوقاف نیستی. یک رقم شرم شدم.

ماما چه وقت طرف عیدگاه حرکت می کنی که دیوالی را 
تجلیل کنیم؟

ولی شما که هر سال عید را در هندوستان جشن می گیرید. 
من فکر کردم دیوالی را در عیدگاه تجلیل می کنید.

آدم از رای مردم رئیس جمهور می شه ماما جان. از دعا نخاد 
چیزی جور شوه.

جان ماما! جگر ماما! کدام پست را کار داری که برت خالی 
کنم؟

نفس ماما، دیوالی را در هندوستان تجلیل می کنند. ما و 
شما از خود عید داریم. باید عید را در عیدگاه تجلیل کنیم.

عزیزم، تو دعا کن مامایت رئیس جمهور شود. دیگر هیچ 
وقت عید را به هندوستان نمی روم.

بچیم ای افغانستان است. اگر دعای مامایت نبود تو حالی 
مامور بست هفت بودی. به دعا اعتقاد داشته باش.

د قصه اش نباش. دشمنت شرم شود. بگو چه کار داشتی؟

ضمیمه طنز روزنامه

از خانم راضیه منگل جداً درخواست می نماییم 
که در وقت زدن به دهن بقیه نماینده گان از 
دستکش های بوکس استفاده نماید تا دهن 

نمایندگان عفونی نشود.

ریاست جلوگیری از عفونت پارلمانی
وزارت صحت عامه افغانستان

قباًل من فکر می کردم مجردی، اوج رضایت از زنده گی 
است و همین که مسئله ازدواج مطرح می شود رضایت 
اما  داینوسور منقرض می شود.  نسل  زنده گی مثل  از 
پس از دیدن حاجی کاکومبر نظرم کاماًل تغییر کرده. 
و  فرزند دختر  بیست وسه  کاکومبر چهار زن،  حاجی 
پسر و یک خانه کوچک دو اتاقه دارد، اما از زنده گی 
چنان راضی است که یا رب. فقط خودش راضی نیست، 
هر چهار زنش، اوالدهایش، خانواده های خسرش و حتا 
همسایه هایش از زنده گی او راضی هستند. در این مورد 
نظر افراد ذی دخل در قضیه را به ترتیب خدمت شما 

می نویسم.

حاجی کاکومبر:
وال آقای ظفر چه عرض کنم. آن قدر از زنده گی راضی 
نارضایتی  مقدار  یک  می شود  دلم  گاهی  که  هستم 
خداوند  کنم.  فرار  کشور  از  و  بگیرم  قرض  مردم  از 
انسان های  خیلی  بیامرزد،  را  زنم  چهار  هر  پدرومادر 
دیگه رقم هستند. مرا دوست دارند. گاهی برای این که 
این  می کنند.  دعوا  هم دیگر  با  کنند  مرا جلب  توجه 
از  برای جلب محبت است. چند روز قبل یکی  دعوا 
زن هایم عکس شان را در مسنجر برایم فرستاد. دیدم 
مریض  گفت  شده.  چه  پرسیدم،  شده.  الغر  خیلی 
است. در اتاق دیگر رفتم که احوالش را بگیرم، دیدم 
می خندد. گفتم، چرا می خندی. گفت، مریض نیست. 
هههههه. فقط می خواست توجه مرا به خودش جلب 
کند. یعنی تا این حد ما بین خود شوخی داریم. حتا 
گاهی فلم هایی به هم دیگر می فرستیم که ههههههه. 

وال بیخی صمیمیت زیاف است. چه عرض کنم.

پروانه، خانم دوم حاجی:
آقای ژورنالیزم، قربان سرت شوم. بیا خانه که همرایت 
قصه کنمک. شما چه قسم یک ژورنالیزم هستید که 
هیچ احوال ما غریبا را نمی گیرین. بخدا حاجی ما یک 
ای طو حاجی اس که مورچه تا هنوز از پیشش خفه 
یک  اول  اس.  شرافت  توته  نشده. 
بی چشم  ذره 
مگم  خو  اس 
که  دفعه  یک 
کسی  همراه 
کنه  عروسی 
چشم  به  دیگه 
مادر  و  خواهر 
از  می بینه.  طرفش 
هیچ  حاجی  خود 
ولی  ندارم  شکایت 
زن  کشمیره  همی 
ای طو  چهارمش 
است  پدرنالد  یک 
که خدا نشانت نته. 
د گور پدرش سگ 
همراه  کنه  شاشه 
هر  دختر.  ای طو 
آرایش  خوده  روز 
پیش  می کنه 
دمبک  حاجی 
باش  که  می زنه 
دلش  د  خوده 
شیرین کنه. مگم 
یک  ای طو  خدا 
که  داده  جزایشه 
می شه  ماه  شش 
خو  کده  عروسی 

مگم تاهنوز اوالددار نشده. آقای ژورنالیزم، تو بی گناه 
از خاطر  ما خو  کنه.  کو که خدا گمش  دعا  هستی. 

حاجی چیزی گفته نمی تانمیش.

رافضه، دختر پانزده ساله حاجی:
بنام خدا، رافضه هستم دختر حاجی کاکومبر، متعلم 
صنف هشت. ریاضی ره بسیار دوست دارم. از مضمون 

پشتو اوقه خوشم نمیایه.

حاجی پدرم بسیار یک آدم نیک است. که اگه د خانه 
بسیار  ما  و  می کنه  سات تیری  بسیار  ما  همراه  باشد 
داریم.  مادر  و  پدر  که  هستیم  سپاس گزار  را  خداوند 
طوری که استاد مضمون اسالمی ما می گه، سایه پدر و 
مادر بر سر هر طفل بایتس که باشد و در قرآن شریف 
آمده که با پدر مادر خود نیکی کنید. استاد ما می گه 
که جنت در زیر پاهای مادر می باشد و در زیر پای پدر 
چیزی نمی باشد. من حاجی پدرم را بسیار دوست دارم 
چون که او بیادرکای مرا می زند و به مه غرض ندارد. 

تشکر.

نیاز رحمان، همسایه 38 ساله حاجی کاکومبر:
همسایه  تا  یگان  اس.  آدم  کاکه  حاجی  بچیش،  وال 
می گه که حاجی غیرت نداره و اوالدهایش از خودش 
به ما و شما چه که پشت یک مومن و  نیست، ولی 
مسلمان گپ بزنیم. غریب آدم اس خو یک ذره شوقی 
اس. زود زود زن می گیره. مه کل زن هایشه می شناسم. 
هیچ عیب ندارن. مردم ناحق گپ می زنن. بی ناموسا 
یک دفعه پشت مه گپ جور کدن که زیاف خانه حاجی 
رفت وآمد داره. مگرم قسم سرم حق نداری بیادر که 

حاجی بسیار یک آدم غیرتی اس.

او بیادر، مردم فکر می کنن که یک مرد چهار زنه نگاه 
رقم  یک  ره  مردها  خداوند  نمی تانه؟  چطو  نمی تانه. 
طاقت داده که بیست زنه نگاه می تانه. تو ره وال زن 
چیست. باز حاجی کاکومبر د کل منطقه نام داره. کل 
مردم منطقه احترامشه دارن. خودش که خانه نباشه 
ما همسایه ها بری چسیتیم؟ همسایه که از همسایه ره 

غمشه نخوره باز چه فایده انسانیت ما و شما.

مگرم بیادر یک چیز بگویم خفه نشی. همی زن طایفه 
دیگه رقم اس. بسیار هم چشمی دارن. دور از دلت مه 
خودم یک زن دارم مگرم ایقه جنجال می کنه که یا 
رب. خوش نداره که مه همراه دیگه زن ها گپ بزنم. 
بیخی ما مردها واریست. هموطو که ما خوش نداریم 
زن ما با دیگه مردها د تلفون چت کنه، اونا هم خوش 

ندارن.

وال بچیش یک چیز می گم خفه نشی. از بیادرت گوش 
می کنی یک تا زن بیخی بس است. زیاف که شد د بین 
پیدا می شه. گفتنش خوب نیست، گپ  زن ها اختالف 
کاکومبر  خانه حاجی  باشد، همی  و شما  ما  بین خود 
سرای واریست. ای برو او بیا، ای برو او بیا. باز حاجی 
خودش پنجاه ساله آدم اس. بخدا یک زن سرش زیاف 
اس. گپ که می زنه از چهل جایش باد می برایه، باز کتی 
ازی حال خود چهار زن داره، پشت بیست تا دختر دیگه 
هم گپ می زنه. بسیار یک بی غیرت آدم اس، گمش  کو.

ضمیمه طنز روزنامه

نذر دیگچه

ضمیمه طنز روزنامه

ضمیمه طنز روزنامه

میزان 
رضایت 
از مرد 
چهارزنه

موسی ظفر

ضمیمه طنز روزنامه



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

 

 

 

 

 

 

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

می  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون  سوم  و  ماده چهل   )2( فقره  از  تاسی  به  بدینوسیله 
شود،که پروژه زراعت ومالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
قرارداد،اعمار شبکه آبیاری قلعه بلندی رباط واقع قریه قلعه بلندی رباط ولسوالی بگرام والیت پروان 
را با شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی آریانا آمریکا اروپا دارای جواز نمبر )D-30219( آدرس- 
منزل 2 بلند منزل حاجی عزیزمقابل میدان هوایی مرکز پروان، به قیمت مجموعی )2,526,026,9( 

دومیلیون پنجصدوبیست وشش هزاروبیست وشش اعشاریه نو 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.

می  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون  سوم  و  ماده چهل   )2( فقره  از  تاسی  به  بدینوسیله 
شود،که پروژه زراعت ومالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
قرارداد،اعمار شبکه آبیاری حاجی امیرجان واقع قریه پیرزایی خیوه ولسوالی کامه والیت ننگرهار را 
با شرکت محترم ساختمانی میا یاسین دارای جواز نمبر )48243( آدرس- سرک 2 تایمنی کابل 
افغانستان، به قیمت مجموعی )3,299,688,4( سه میلیون دوصدونودونوهزاروششصدوهشتادوهشت 

اعشاریه چهار 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.

می  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون  سوم  و  ماده چهل   )2( فقره  از  تاسی  به  بدینوسیله 
نظر  ومالداری در  آبیاری  زراعت,  وزارت   CLAP اشترام مردم  به  ومالداری  زراعت  پروژه  شود،که 
دارد، قرارداد،اعمار شبکه آبیاری پیرزایی واقع قریه پیرزایی ولسوالی کامه والیت ننگرهار را با شرکت 
افغانستان،  محترم ساختمانی آزاد افغان  دارای جواز نمبر )D-02-872( آدرس- کارته نو کابل 
به قیمت مجموعی )3,176,277,5( سه میلیون و یک صدوهفتادشش هزارو دو صدوهفتادوهفت 

اعشاریه پنج   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.

می  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون  سوم  و  ماده چهل   )2( فقره  از  تاسی  به  بدینوسیله 
شود،که پروژه زراعت ومالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
قرارداد،اعمار شبکه آبیاری شیرگرگل محمد واقع قریه شیرگرگل محمد ولسوالی کامه والیت ننگرهار 
با شرکت محترم ساختمانی صیاد ساحل دارای جواز نمبر )D-02-257( آدرس- اطاق 228  را 
منزل3 شیرین دل پالزا جالل آباد مرکزننگرهار، به قیمت مجموعی )6,091,792,79( شش میلیون 

نودیک هزاروهفتصدونود دو اعشاریه هفت نو 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.

می  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون  سوم  و  ماده چهل   )2( فقره  از  تاسی  به  بدینوسیله 
نظر  ومالداری در  آبیاری  زراعت,  وزارت   CLAP اشترام مردم  به  ومالداری  زراعت  پروژه  شود،که 
دارد، قرارداد،اعمار شبکه آبیاری سابی خیل واقع قریه سابی خیل ولسوالی بگرام والیت پروان را 
 )D-26710( با شرکت محترم ساختمانی و تولید مواد ساختمانی تمدن بامیک  دارای جواز نمبر
آدرس- خانه نمبر # 1352 سرک دوم عقب مکتب رحمان بابا  کابل افغانستان، به قیمت مجموعی 
)10,056,668,00( ده میلیون و پنجاه و شش هزارو شش صدو شصت و هشت   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 
LAP، 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.

می  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون  سوم  و  ماده چهل   )2( فقره  از  تاسی  به  بدینوسیله 
شود،که پروژه زراعت و مالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
قرارداد،اعمار شبکه آبیاری ناوگی واقع قریه ناوگی  ولسوالی کامه والیت ننگرهار را با شرکت محترم 
به قیمت مجموعی  ننگرهارافغانستان،  نمبر )38503( آدرس-  دارای جواز  ویار  ساختمانی مصور 
)3,613,752,5( سه میلیون و شش صدو سیزده هزارو هفتصدو پنجاه و دو  اعشاریه پنج  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 )2( 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 میدان واقع قریه میدان ولسوالی بلخ والیت بلخ را با شرکت محترم ساختمای برایت پیرل دارای جواز نمبر )D-04-460( آدرس- سرک اول کاریز مرکزهلمند به قیمت 
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عالوه  هرات  مرکزی  شفاخانه 
والیت،  این  بیماران  درمان  بر 
بیماران  درمان  برای  مرکزی 
به  هم  غرب  زون  والیت های 
به  زدن  سر  با  می رود.  حساب 
مرکز  این  مختلف  بخش های 
درمانی، به بیمارانی بر می خوریم 
که از والیت غور و سایر والیت های غربی به این شفاخانه 

مراجعه کرده اند.
والیت  شهرک  ولسوالی  ساکنان  از  غوری،  نصیراحمد 
مراجعه  شفاخانه  این  به  مادرش  درمان  برای  که  غور 
کرده، می گوید در والیت غور دسترسی مردم به خدمات 

درمانی اندک است. 
وی می گوید که پس از چند بار مراجعه به داکتر در غور، 
مجبور شده که مادرش را برای درمان به والیت هرات 

انتقال دهد و به شفاخانه ی مرکزی این والیت برساند. 
نبود خدمات درمانی در غور مانند نصیراحمد، صدها نفر 
دیگر را هم مجبور کرده که برای درمان بسته گان شان، 

به هرات مراجعه کنند.
در  غور  والیت  عامه  صحت  رییس  یعقوبی،  جمعه گل 
گفت وگو با روزنامه ی 8صبح به این نظر است که نبود 
خدمات درمانی مناسب و داکتر متخصص در این والیت 
سبب شده که خانواده ها برای درمان وابسته گان شان راه 

هرات را در پیش گیرند. 
در والیت غور 106 مرکز صحی وجود دارد که از این 
میان فقط یک شفاخانه ی والیتی با 100 بستر پذیرای 

بیماران است.
آمار ریاست صحت عامه ی غور،  بر  بنا  اما  این حال  با 

نزدیک  با  افغانستان  موزیم  دومین 
به  هرات،  در  سابقه  قرن  یک 
پذیرایی از بازدیدکننده گان ادامه 
این موزیم  تاریخی  آثار  می دهد. 
همان  یا  اختیارالدین  قلعه ی  در 

»ارگ هرات« نگه داری می شود. 
موزیم هرات سال 1302 خورشیدی، 
زمان امان اهلل خان در منطقه ی چهارباغ، »جاده ی لیالمی« 
کنونی نزدیک ساختمان دارالحکومه یا والیت سابق پس از 
موزیم کابل تأسیس شد. در ابتدا تنها مقام های حکومتی 
اجازه ی بازدید داشتند و بعدها مردم عام با دریافت تکت 

به تماشای موزیم می رفتند.
فرازونشیب های  فعالیتش  سال های  طی  هرات  موزیم 
حاکمیت  زمان  است.  گذاشته  سر  پشت  را  زیادی 
اداره ی »امر  طالبان چندین مجسمه ی تاریخی از سوی 
باالمعروف« تخریب شد. هنگام خروج طالبان از هرات نیز 

برخی آثار باستانی آن به یغما رفت. 
آلمانی  باستان شناسان  با کمک  سال 1390 خورشیدی 
پس از مرمت و پاک کاری آثار باستانی، موزیم هرات به 
اثر  قلم   800 و  یک هزار  و  یافت  گشایش  معیاری  گونه 

باستانی در آن ثبت شد.
کم بود کارمند یکی از مشکالت کالن موزیم هرات است 
و بیش تر از یک سال می شود که چهار بست آن به دلیل 
معاش اندک و مسوولیت زیاد، خالی مانده و فقط چهار 
کارمند در موزیم حضور دارند. مسدود بودن موزیم بعد 
از ساعت رسمی و روزهای تعطیل یکی دیگر از مشکالت 

آن است. 

دومین موزیم افغانستان
ملی  موزیم  تاسیس  از  پس  خورشیدی   1302 سال 
نزدیکی  در  افغانستان  موزیم  دومین  کابل  در  افغانستان 
دفتر شجاع الدوله غوربندی، والی وقت هرات در منطقه ی 

»چهارباغ« گشایش یافت.
آثار باستانی به دست آمده در هرات و چندین اثر تاریخی 
دیگر که از سوی موزیم ملی افغانستان به هرات تحفه داده 

شده بود، کنار هم در موزیم محلی هرات چیده شد.
 آن زمان موزیم شکل معیاری نداشت و تنها مقام های 
حکومتی اجازه ی دیدار از آن را داشتند. بعدها تکت برای 
با بهای »یک پول« یعنی یک  موزیم چاپ شد و مردم 
صدم پول یک افغانی، می توانستند از موزیم بازدید کنند. 
پس از انتقال ادارات دولتی از شهر کهنه و تاسیس شهر 
باستانی آن به هتل  جدید هرات، موزیم بسته و اشیای 
زیرزمینی های  به  باستانی  آثار  بعدها  شد.  منتقل  پارک 
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دفتر والیت انتقال یافت. 
حکومت  کارآمدن  روی  با  خورشیدی   1371 سال 
مجاهدین، موزیم هرات بار دیگر در قلعه ی اختیارالدین 
از  اوایل دهه ی 80 خورشیدی پس  گشایش یافت و در 
فروپاشی رژیم طالبان آثار باستانی به جا مانده از موزیم در 

جوار کتاب خانه ی عامه ی هرات به نمایش درآمد.
با درگیری نیروهای طرف دار فرمانده امان اهلل و نیروهای 
اسماعیل خان، در ولسوالی شیندند و احتمال سقوط شهر 

هرات، باری دیگر موزیم بسته شد.
 بین سال های 1386 تا 1390 خورشیدی باستان شناسان 
موزیم هنرهای اسالمی آلمان، یک هزار و 800 اثر باستانی 
را در موزیم هرات مرمت، پاک کاری و ثبت کردند و سال 
در  معیاری  گونه ی  به  هرات  موزیم  خورشیدی   1390

قلعه ی اختیارالدین گشایش یافت. 

تخریب طالبان و غارت دزدان 
انسان ها  سوی  از  که  اثری  »هر  ساده،  تعریف  یک  در 
عمر  از  و  باشد  تاریخی  دوره ای  به  مربوط  ساخته شده، 
آن بیش تر از 100 سال گذشته باشد جزء آثار باستانی 

به شمار می رود.«
در حال حاضر اشیای تاریخی موزیم هرات در سه تاالر 
جداگانه به نمایش گذاشته شده است. روزانه شمار زیادی 
حاضر  اختیارالدین  قلعه ی  تماشای  برای  که  افرادی  از 

می شوند از موزیم نیز بازدید می کنند. 
سوی  از  که  باستانی  اثر   800 و  یک هزار  میان  از 
باستان شناسان آلمانی در موزیم هرات ثبت شده، 380 اثر 

برای نمایش گذاشته شده و بیش تر از یک هزار و 420 اثر 
ثبت شده و یک هزار و 400 اثر باستانی ثبت نشده در انبار 

موزیم نگه داری می شود. 
مجسمه ی   115 از  بیش تر  طالبان،  حاکمیت  زمان  در 
باستانی گچی و سنگی از سوی اداره ی »امر باالمعروف« 
عمداً تخریب و ده ها اثر هنری نقاشی نیز از بین برده شد. 
هنگام خروج طالبان از هرات اشیای موزیم هرات شامل 
صدها سکه ی باستانی طال، نقره، مس و برنجی در کنار 

ده ها اثر باستانی دیگر از انبار موزیم غارت شد. 
بخش زیادی از آثار باستانی دزدی شده مربوط به دوره ی 
تاریخی »کوشانی« بود و پس از سرقت از افغانستان انتقال 

یافت در کشورهای خارجی فروخته شد.

۲۵ هزار بازدیدکننده در سال 
کم بود کارمند از بزرگ ترین مشکالت موزیم محلی هرات 
می گوید  موزیم  مسلکی  عضو  تیموری،  علی احمد  است. 
مدتی قبل سه بست موزیم کم شد و در حال حاضر از 
میان شش بست رسمی فقط دو بست آن پر و چهار بست 

دیگر خالی است. 
و  اطالعات  ریاست  هنر  و  فرهنگ  آمر  ضرغام،  جاوید 
فرهنگ هرات در گفت وگو با روزنامه ی 8صبح می پذیرد 
زیاد، کم تر کسی  اندک و مسوولیت  به دلیل معاش  که 

حاضر می شود در موزیم هرات کار کند. 
اعضای  با  مردی  بودم  موزیم  از  خروج  حال  در  وقتی 
باستانی هرات  ارگ  به دیدار  از والیت غزنی  خانواده اش 
از سیر و سیاحت در بخش های مختلف  بود. پس  آمده 
ارگ نزدیک ساعت 12 چاشت قصد داشت موزیم را هم 
ببیند، اما به دلیل ختم وقت اداری نتوانست وارد آن شود. 
علمی  سیر  برای  دانشجویان  از  گروهی  و  خلیلی  عارف 
پایان رسمیات  به هم دلیل  و آن ها  بودند  آمده  ارگ  به 
اداری نتوانستند وارد شوند. یک گردش گر خارجی بیرون 
وقت  بود  منتظر  و  قدم می زد  ارگ سرگردان  محوطه ی 

اداری آغاز شود و بتواند وارد ارگ شود. 
دوستانش  که همراه  هرات  باشنده گان  از  محمد صادق، 
به تماشای ارگ آمده بود، تجربه ی بازدید از چند موزیم 
جاذبه های  این که  کرد.  تعریف  را  خارجی  کشورهای  در 
گردش گری در ساعت غیر رسمی و روزهای تعطیل هم 
باز است و اتفاقاً بیش تر مردم پس از زمان کار رسمی و 

روزهای تعطیل به مناطق باستانی می روند. 
ساالنه بین 20 تا 25 هزار نفر از موزیم هرات بازدید می کند، 
اما دو کارمند رسمی و دو کارمند خدمتی در موزیم هرات 
و  بازدیدکننده گان  برخی  برخورد  از  و  اند  کار  سرگرم 

رعایت نکردن قوانین موزیم شکایت دارند.

محمدحسین نیک خواه

سیدحسن حسینی

این والیت حداقل 18 منطقه ی دشوارگذر است و  در 
زمینه ی دسترسی کارکنان صحی و داکتران برای ارائه ی 

خدمات درمانی به مردم کم تر فراهم می شود. 
آقای یعقوبی تصریح می کند که سه شفاخانه ی ولسوالی 
هم با داشتن 20 بستر در ولسوالی لعل وسرجنگل، تیوره 
و شهرک فعالیت دارند اما شمار زیاد بیماران در فواصل 
زمانی مختلف کار را برای کادر طبی معدود این والیت 

دشوار می کند.

زمستان و مسدودی راه های منتهی به چهارسده
ولسوالی  غور  عامه ی  صحت  ریاست  آمار  بر  بنا 
لعل وسرجنگل با 17 مرکز صحی بیش ترین کلینیک را 
دارد و در ولسوالی چهارسده با بیش از 30 هزار جمعیت 

فقط چهار مرکز صحی به روی مردم باز است.
چهارسده از ولسوالی های کوهستانی و نسبتاً دور والیت 
غور به شمار می رود و با ریزش اولین برف زمستانی، تمام 
راه های مواصالتی آن بسته شده و قطع ارتباط زمینی تا 

اوایل تابستان دوام می یابد. 
رییس صحت عامه غور می گوید که در این ولسوالی هم 
مانند چند منطقه ی کوهستانی دیگر این والیت، عالوه 
بر کمبود دارو برای درمان بیماری های مختلف، خدمات 
فواصل  پیمودن  با  باید  بیماران  و  ندارد  جراحی وجود 
مکانی دور با استفاده از حیوانات خودشان را به مرکز 

والیت غور برسانند. 

کمبود زنان کارمند و متخصص در این والیت هم مشکل 
دیگری است که از دید آقای یعقوبی مراکز صحی والیت 

غور با آن دست وپنجه نرم می کنند.

دسترسی محدود به بیماران
با  صحبت  در  غور  والی  سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
در  را  غور  در  صحت  سکتور  راه  فرا  مشکالت  8صبح 
دارو  کمبود  و  امکانات  نبود  دسترسی،  کمبود  ناامنی، 

خالصه می کند.
بستر   100 شفاخانه ی  تنها  می گوید  خطیبی  آقای 
و  است  بیمار   900 مرز  تا  روزانه  پذیرای  غور  والیتی 
گاهی حتا دیده شده که در یک تخت چهار بیمار هم 
بستری بوده اند. سخنگوی والی غور می افزاید مشکالت 
رفاهی و امنیتی هم سبب شده که داکتر متخصص برای 
درمان به این والیت سفر نکند و حتا در برخی موارد 
کارکنان صحی هم برای کار به مناطق دوردست نروند.

بنا بر گزارش دفتر والی غور همین هفته ی گذشته دو 
بانو که کارمند صحی بودند، برای آموزش های دوره های 
طبی به مردم در فاصله ی 25 کیلومتری غرب فیروزکوه، 
مرکز والیت غور سفر کرده بودند، هنگام برگشت به شهر 

از سوی طالبان تیرباران شدند.
ولسوالی ها  در  کافی  داروی  نبود  ناامنی،  بر  عالوه 
است.  کرده  نگران  را  والیت  این  محلی  اداره ی  هم 
سخنگوی والی غور تصریح می کند که نیاز است قبل 

مواصالتی  راه های  شدن  بسته  و  زمستان  رسیدن  از 
شهر به ولسوالی ها، داروی کافی به ولسوالی ها و مناطق 

دوردست غور فرستاده شود.
سخنگوی والی غور از وزارت صحت عامه می خواهد که 
برای رسیده گی به مشکالت ساکنان این والیت نسبتاً 

سرد، زودتر اقدام کند.
غور از والیت های کالن افغانستان به شمار می رود. در 
غور حد اقل یک میلیون جمعیت در بیش تر از 36 هزار 

متر مکعب ساحه زنده گی می کنند.
جغرافیای وسیع، پراکنده گی جمعیت، دور بودن روستاها 
از مراکز ولسوالی و مرکز شهر و کوهستانی بودن والیت 
غور عالوه بر نبود جاده ی معیاری و مناسب برای عبور 
و مرور سبب شده که مردم به خدمات درمانی در وقت 

نیاز کم تر دسترسی داشته باشند.

سرگردانی بیماران از غور به هرات

دومین موزیم بزرگ 
افغانستان دو کارمند دارد


