
طالبان ۱۵ کارمند ربوده شده 
انتخاباتی را رها نکرده اند شاهراه کابل - جالل آباد 

باز شد

یک قایق با ۱۰ سرنشین در بند کجکی غرق شد

نشان  گرفته  قرار  ۸صبح  روزنامه  اختیار  در  که  اسنادی 
می دهد که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بر خالف 
قانون و تشکیل این کمیسیون، ریاست تفتیش داخلی و 

ریاست تدارکات ملی را در این نهاد ایجاد کرده است.
مستقل  کمیسیون  تشکیالتی  چارت  در  که  همان طوری 

انتخابات دیده می شود، ریاست تفتیش...

از وسایل نقلیه ی قدیمی است که خیلی ها با آن خاطره 
دارند و یار ایام کودکی شان بوده است. سال ها پیش در 
هرات بایسکل های لندنی، هندی، جاپانی و چینی رواج 
داشت، ولی حاال جای آن ها را بایسکل های ُمد روز گرفته 
است. فروشنده گان بایسکل در هرات می گویند دست کم 
و  هندی  لندنی،  بایسکل های  واردات  پیش  سال   ۴۰

جاپانی متوقف شد...
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شماره 3203
سال یازدهم

شنبه
13 میزان 1398

5 اکتوبر 2019
قیمت: 20 افغانی

کمیسیون مستقل انتخابات باید 
محدودیت بر ناظران را برطرف سازد

چرا هر انتخابات ریاست منشای خوف از نتایج انتخابات از کجاست؟
جمهوری به بحران می رود؟

دو پست کلیدی در کمیسیون مستقل 
انتخابات برخالف قانون ایجاد شده است

یار و همراه مردم قدیم 
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۸صبح، کابل: مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات 
می گویند که ۱۵ کارمند این نهاد که از سوی گروه 
شده  ربوده  میزان  ششم  انتخابات  روز  در  طالبان 

بودند، تاکنون رها نشده اند.
عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان کمیسیون مستقل 
انتخابات، روز جمعه، دوازدهم میزان، در صحبت با 
یک  به  نزدیک  با گذشت  که  گفت  روزنامه ۸صبح 
گروه  نهاد،  این  کارمند   ۱۵ گروگان گیری  از  هفته 

طالبان تاکنون آن ها را رها نکرده است.
والیت های  در  افراد  این  ابراهیمی،  گفته های  طبق 
به  طالبان  گروه  توسط  میدان وردک  و  کنر  پروان، 

گروگان گرفته شده بودند.
عزیز ابراهیمی از گروه طالبان خواست که این افراد را 
که همه غیرنظامی هستند و کارمند یک نهاد مستقل 

می باشند، رها کنند.
جانب  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
دیگر گفت که تالش ها در سطح محلی برای آزادی 
به  کمیسیون  این  شده  گرفته  گروگان  کارمندان 

وساطت بزرگان محل آغاز شده است.
طبق معلومات ابراهیمی، در روز انتخابات ۱۱ کارمند 
دیگر این نهاد در حمله گروه طالبان زخمی شده اند.

تحت  میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تدابیر شدید امنیتی و تهدید گروه طالبان برگزار شد.

وزارت های دفاع و داخله در پایان روز انتخابات اعالم 
کردند که دو غیرنظامی در پی حمله طالبان به مراکز 
رأی دهی کشته و ۳۷ غیرنظامی دیگر زخمی شدند. 
این نهادها هم چنان از دفع ده ها حمله گروه طالبان 

به مراکز رأی دهی خبر دادند.
نشان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  آمار  آخرین 
می دهد که در انتخابات ریاست جمهوری دو میلیون 

و ۶۹۵ هزار و ۸۹۰ نفر رای  داده اند.
قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در ۲۷ میزان و 

نتایج نهایی در ۱۶ عقرب اعالن شود.

۸صبح، کابل: شاهراه کابل - جالل آباد که 
بارش  دلیل  به  پنج شنبه  روز  از چاشت  پس 
شدید باران، جاری شدن سیالب و لغزش کوه 
به روی رفت وآمد بسته شده بود، روز جمعه، 

دوازدهم میزان دوباره باز شد.
وزارت ترانسپورت گفته است که این شاهراه 
در چند نقطه به دلیل لغزش کوه و سیالب 

مسدود شده بود.
تیم های  که  است  داده  توضیح  وزارت  این 
عملیاتی اداره ملی سرک ها به همکاری بخش 
ماشینری و انجنیری ارتش ملی موفق شده اند 
تا شاهراه کابل - جالل آباد را بازگشایی کنند.

وزارت ترانسپورت که پیش از این در اعالمیه ای 
از شهروندان کشور خواسته بود تا اطالع ثانوی 
از تردد در مسیر کابل - جالل آباد خودداری 
کنند، اکنون گفته است که شهروندان کشور 
می توانند از این مسیر با خیال آسوده مسافرت 

کنند.
والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطااهلل   پیش تر 
شاهراه  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  ننگرهار 
لغمان  مربوطات والیت  کابل - جالل آباد در 

مسدود شده است.
شاهراه  که  بود  کرده  اعالم  نیز  کابل  پولیس 
کابل- جالآباد به دلیل ریزش سنگ ریزه ها در 
مسیر جاده در منقطه تنگی ابریشم مسدوده 

شده است.
اما  کابل  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
به روی  گفته است که در حال حاضر جاده 

مسافران باز شده است.
از  پنج شنبه  روز  افغانستان  هواشناسی  اداره 
آنی«  »سیالب  احتمال  و  باران  شدید  بارش 
در والیت های نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، 
خوست و قسمت هایی از کاپیسا، کابل، پکتیا 
میزان  ریاست  این  بود.  داده  خبر  لوگر  و 
بارنده گی را در نقاط مختلف این والیت ها ۲۰ 

تا ۳۰ ملی متر پیش بینی کرده بود.

کرده  اعالم  برشنا  شرکت  کابل:  ۸صبح، 
بند  با ۱۰ سرنشین  در  قایق  است که یک 
این  مسووالن  است.  شده  غرق  کجکی 
شرکت گفته اند که در پی این رویداد مجرای 
سه توربین بند کجکی را مسدود کرده اند تا 

بتوانند سرنشینان این قایق را دریابند.
جمعه،  روز  که  برشنا  شرکت  خبرنامه  در 
دوازدهم میزان نشر شد، آمده که این قایق 
هنگام عبور از رود هلمند در آب غرق شده 

است.
از چاشت  رویداد ساعت ۱۱:۳۰ پیش  این 

روز جمعه به وقوع پیوسته است. 
 ۱۰ از  برشنا،  شرکت  معلومات  طبق 
سرنشین این قایق، چند نفر آن الدرک شده 
و به همین دلیل تونل های آب رو بند برق 
کجکی را بسته کرده اند و فعالیت سه توربین 

این بند متوقف است.
شرکت برشنا علت توقف فعالیت توربین های 
بند کجکی را یافتن افراد ناپدید شده عنوان 

کرده است.
پیدا  از  پس  که  است  گفته  شرکت  این 
کردن غرق شده گان تونل های آب رو را باز و 

توربین ها را دوباره به کار می اندازد.
تأیید  نیز  هلمند  و  قندهار  در  مقام ها 
در  با ۱۰ سرنشین  قایق  یک  که  می کنند 

ساحه »میان رودی« غرق شده است.
در  قندهار  والی  سخنگوی  احمدی،  بهیر 
مردم  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت 
ولسوالی  در  سو  این  به  دراز  سال های  از 
کجکی هلمند جایی که بند تولید برق در 

رودخانه  از  عبور  هنگام  دارد،  موقعیت  آن 
از قایق هایی که بیش ترشان فلزی هستند، 

استفاده می کنند. 
او افزود یکی از این قایق ها هنگام عبور با ۱۰ 

سرنشین آن در آب غرق شده است.
بخشی از برق والیت های قندهار و هلمند از 

بند کجکی تأمین می شود.
که  صورتی  در  می گوید  احمدی  بهیر 
بماند،  غیرفعال  کجکی  بند  توربین های 
ممکن خدمات برق رسانی به شهر صنعتی 

قندهار مختل شود.
در  مخابراتی  او، شبکه های  معلومات  طبق 
ولسوالی کجکی والیت هلمند فعالیت ندارد 
این ولسوالی و  با  ارتباط  و به همین دلیل 
مسووالن شرکت برشنا در بند کجکی قطع 

شده است.
تلفات  شمار  تاکنون  که  دالیلی  از  یکی 
احتمالی در پی غرق شدن این کشتی وجود 
ندارد نیز نبود فعالیت شبکه های مخابراتی 

در کجکی است.
 سنگ تهداب بند کجکی هلمند در سال 
۱۳۳۲ خورشیدی در دوران سلطنت ظاهر 
سال  در  آن  دنبال  به  شد.  گذاشته  شاه 
۱۳۵۱ نخستین توربین این بند نصب شد 
نصب   ۱۳۵۳ سال  در  آن  دیگر  توربین  و 
گردید. توربین سوم این بند چند سال قبل 

نصب شده است.
بند کجکی ظرفیت ذخیره ۱.۷ میلیارد متر 
مکعب آب را دارد و ارتفاع آن به حدود ۱۰۰ 

متر می رسد.

انتخابات ششم میزان ۱۳۹۸ برخالف تصور جمعی در فضای نسبتاً آرام تر، و بدون هیچ گونه واقعه ی تروریستِی که روند 
رأی دهی را مختل کند، برگزار شد. مردم افغانستان مدیون و سپاسگزار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، بابت تالش های 

شبانه روزی شان که این زمینه را مساعد ساخت، خواهند ماند.
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بایسکل های قدیمی؛

به ورزشکاران در حد جایگاه شان 
توجه صورت نمی گیرد 

نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات با انتقاد از راه کارهای نظارتی کمیسیون 
مستقل انتخابات، می گویند که  محدودیت های وضع شده بر ناظران هرچه زودتر 
برطرف شود. مسووالن این نهادها، حضور ناظران در تمامی  مراحل روند انتخابات 
انتخابات  برخالف  که  می گویند  و  می خوانند  مهم  روند  این  شفافیت  برای  را 
دوره های پیشین، نظارت از مراحل پس از روز رای دهی با محدودیت های جدی 

مواجه است.

نثاراحمد عبدالرحیم زی:

به شفافیت انتخابات 
باور نداشتیم

به انتخابات 
شفاف بی باور 

بودم
۳۴.۷ درصد

۱۲.۷ درصد

چون نامزدان در 
دوره های پیشین 
وعده سپردند اما 

عمل نکردند.

من از نبود 
امنیت در روز 

انتخابات هراس 
داشتم.

شناس نامه ام 
برچسب نداشت

رفتم رای بدهم 
نام من در 

فهرست نبود.

۹.۵ درصد

۱۰.۷ درصد

۹.۴ درصد

34 درصد از شهروندانی که در انتخابات شرکت نکرده اند:

نهادهای ناظر:



گرامافون

به  به کوچه گل فروشی رفتم، چشمم  اتفاقی  خیلی 
افتاد.  می فروخت  قدیمی  وسایل  که  دکانی  سمت 
داخل که شدم ، نگاهم به هزاران چیز از دوردست ها 

و از قدیم ها خورد.
همه چیز بوی ناب قدیم را می داد ، حسی که با دیدن 
این اشیا داشتم ، ناب تر و با ارزش تر از خودشان بود ، با 
همه ی این ها قشنگی خود را خوِب خوِب خوب حفظ 

کرده بودند.
خودم را در میان انبوهی از آدم ها و صدا ها می دیدم، 

آدم هایی که مثل ما نبودند!
مثل ما نمی خندیدند.

مثل ما در آغوش نمی کشیدند.
مثل ما دوست نداشتند.

می چرخم، می چرخم!
چقدر دوست داشتم متعلق به همان زمان باشم، میان 
آنان اسیر شوم ، دوستم بدارند و دوست داشته باشم 
و  روزها  این  از  این که چیزی  بدون  کنم  زنده گی  و 

سال ها به خاطر داشته باشم.
آدم های خوب

خنده های قشنگ 
مهربانی بی دریغ

دوست داشتن های واقعی
واقعِی واقعی

همه حس های واقعی گم کرده را حس می کنم 
وای!

وای! 
من،

من که متعلق به آن زمانم، چگونه می شود این گونه 
در این عصر در این شهر در میان اینان باشم؟

دست روی گرامافون می کشم. انگشتانم خاک را از تن 
فرسوده اش پاک می کند گویا حرف ها دارد اما غم گین 

است.
دور می شوم، دور می شوم.

چوبی  متحرک  صندلی  روی  آرام  پنجره ای  کناره 
نشسته ام و لباس مخملی قرمزم را به تن کرده ام لبانم 
سرخ تر از دانه های انار و موهایم که دو سوی شانه هایم 
رها شده است و گل مویی با نگین هایی از یاقوت که 

در پیچ وتاب موهایم آویخته ام.
چای  آرام آرام  گرامافون  کنار  من  و  می خواند  بنان 
می نوشم به بیرون آن سوی پنجره نگاه می کنم و به 
صدا ها و آدم هایی که واقعی تر از حال هستند خیره 

می شوم.
ناگهان کسی در می زند.

را می بینم گوشه ی  آیینه خودم  در  و  بلند می شوم 
پله ها،  تاب  و  پیچ  در  و  می زنم  خودم  با  لبخنده ای 

هم چون پرنده ای رها، گم می شوم.
مرد فروشنده صدا می زند: خانم، خانم!

به  چشمم  پیش  از  همه چیز  دروازه  صداها،  آدم ها، 
سویی می دود.

چیزی نمی گویم، نگاهش می کنم.
گرامافون فروشی نیست.
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کمیسیون مستقل 
انتخابات از پالیسی اش 

عدول نکند

 شنبه
شماره ۳۲۰۳

1۳ میزان 1۳98
۵ اکتبر ۲۰19

قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

کمیسیون مستقل انتخابات باید پالیسی ای را که خود وضع 
هیچ  تسلیم  باید  کمیسیون  این  کند.  تطبیق  است،  کرده 
مستقل  کمیسیون  نشود.  غیر سیاسی  و  سیاسی  فشار  نوع 
انتخابات پالیسی وضع کرده بود که آرای بدون بایومتریک را 
باید به همین  این کمیسیون  اعتبار نمی دهد.  نمی شمارد و 
و  کردند  خطر  که  شهروندانی  تمام  بماند.  وفادار  پالیسی 
رهبری کمیسیون  که  دارند  انتظار  دادند،   رای  انتخابات  در 
مستقل انتخابات بسیار شفاف عمل کند. کمیسیون مستقل 
دولتی  بلندپایه ی  و  سیاسی  جریان  هیچ  به  باید  انتخابات 
این کمیسیون دخالت کند. رهبری  ندهد که در کار  اجازه 
باید هیچ نوع تزلزل از خودش  انتخابات  کمیسیون مستقل 
بدون  رای های  که  بود  کرده  فیصله  ندهد. کمیسیون  نشان 
بایومتریک را حساب نمی کند؛ همین فیصله باید عملی شود 

و کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نوع فشاری را نپذیرد.
که  می کنند  تصور  تزویر  پادشاهان  و  غریزی  جعل کاران   
کنند،  عبور  فلتری  هر  از  و  بشکنند  را  سدی  هر  می توانند 
ندهد.  اجازه  آنان  به  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما 
کمیسیون وظیفه دارد که نتیجه ی ابتدایی و نهایی انتخابات 
معتبر  و   اصلی  رای های  مبنای  بر  را  جمهوری  ریاست 
پای  به  و  کردند  خطر  انتخابات  روز  در  که  شهروندانی 
صندوق های رای رفتند، اعالم کند. این حداقل انتظاری است 
دارند.  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  افغانستان  مردم  که 
روشن است که تعهد به دموکراسی و تمثیل اصل استقالل 
کمیسیون مستقل انتخابات، هزینه دارد. این طور نیست که 
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات وقتی مستقالنه و اصولی 
تصمیم بگیرد، با هیچ پیامد بدی روبه رو نمی شود. سیاست و 
قدرت شوخی نیست. وقتی کمیسیون تصمیم جدی می گیرد 
و خودش را در برابر پادشاهان جعل قرار می دهد، روشن است 
که آنان با تمام قوت در برابر کمیسیون می ایستند. پادشاهان 
جعل شاید تالش کنند که از طریق تطمیع رهبری کمیسیون 
مستقل انتخابات به اهداف خود برسند، اما کمیسیون مستقل 

انتخابات باید استوار و ثابت قدم باقی بماند. 
کنند  درک  باید  آن  رهبری  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
که  اگر به صورت اصولی و درست پیش بروند،  یک کشور 
سی میلیونی مدیون آنان می شود. آنان باید بدانند که فرصت 
بزرگی دارند تا به قهرمانان دموکراسی جوان افغانستان بدل 
آماده   باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  شوند. 
باشند که به تمام سوال های نامزدان،  شهروندان و نهادهای 
این کمیسیون  بگویند.  پاسخ  انتخابات  ناظر  جامعه ی مدنی 
باید به هیچ وجه از پالیسی ای که وضع کرده است، انحراف 
نکند. نهادهای ناظر بر انتخابات هم از همین موضع کمیسیون 
مستقل  کمیسیون  اگر  کنند.  حمایت  انتخابات  مستقل 
انتخابات در برابر فشار ها عقب نشینی کند و از پالیسی ای که 
وضع کرده است بگذرد، رهبری آن نفرت عمومی را به جان 
می خرد. وقتی یک اداره  از پالیسی اش عدول می کند، زمینه 
برای فساد  هم فراهم می شود و این امر همه ی رهبری آن را 
تا سرحد محاکمه و زندان سوق داده می تواند. به سرنوشت 
نگاه کنید که  انتخابات  کمیشنران قبلی کمیسیون مستقل 

چگونه پشت میله های زندان قرار گرفتند. 
در  انتخاباتی  دموکراسی  که  نیست  تردیدی  هیچ  این  در 
ریاست  انتخابات  نامزدان  و  است  جوان  بسیار  افغانستان 
اعالم  آرا  معتبر  نتیجه ی  کمیسیون  اگر  حتا  جمهوری 
مستقل  کمیسیون  رهبری  اما  نمی پذیرند،  را  آن  هم  کند، 
از کار حرفه ای شان  غیر  به هیچ چیزی دیگر  باید  انتخابات 
فکر نکنند. کمیسیون مستقل انتخابات باید شتاب بیش تری 
در کارش به خرج دهد. حال که آمار تقریبی مجموع رای ها 
را به دست آورده است، باید به سرعت دست به کار شود و 
آرای اوراق نتایج را با اطالعات داخل دستگاه های بایومتریک 
مستقل  کمیسیون  که  را  نتایجی  اوراق  تمام  کند.  مقایسه 
انتخابات به دست آورده است، باید عمومی بسازد. کمیسیون 
سایت  در  را  نتایج  اوراق  آن  همه ی  باید  انتخابات  مستقل 
خود بارگذاری کند. بارگذاری آن اوراق نتایج در سایت، به 
شفافیت بیش تر روند کمک می کند. هر قدر زود اوراق نتایج 
بارگذاری شود و در دسترس عموم  تمام محل ها در سایت 
آن کاهش می یابد. کمیسیون  در  تقلب  احتمال  قرار گیرد، 
ثابت  باید  همین،   شبیه  عملی  اقدامات  با  انتخابات  مستقل 
با  این کمیسیون  کند که اصل استقالل و برخورد حرفه ای 

انتخابات صدمه نمی بیند.

زننبشت

سمیرا سادات

ناظر  داخلی  نهادهای 
با  انتخابات  روند  بر 
راه کارهای  از  انتقاد 
کمیسیون  نظارتی 
انتخابات،  مستقل 
که   می گویند 
وضع  محدودیت های 
هرچه  ناظران  بر  شده 
نهادها،  این  مسووالن  شود.  برطرف  زودتر 
حضور ناظران در تمامی  مراحل روند انتخابات 
و  می خوانند  مهم  روند  این  شفافیت  برای  را 
دوره های  انتخابات  برخالف  که  می گویند 
پیشین، نظارت از مراحل پس از روز رای دهی 

با محدودیت های جدی مواجه است.
پاسخگویی  و عدم  ناظران  غیرمستقیم  نظارت 
از  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
روند  بر  ناظر  نهادهای  عمده  شکایت های 
این  مسووالن  که  آن چنانی  است.  انتخابات 
کمیسیون  نظارتی  پالیسی  گفته اند،  نهادها 
ناظران  به  تنها در سه محل  انتخابات  مستقل 
رشید،  یوسف  است.  داده  را  مشاهده  اجازه 
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس 
افغانستان )فیفا( در صحبت با روزنامه ۸صبح 
مرکز  از  نظارت  حق  تنها  ناظران  گفت، 
و  آرا  جمع بندی  مرکز  دیجیتالی،  اطالعات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوم  شماره  انبار 
را دارند. آقای رشید می افزاید که این نظارت 
به  ناظران  و  می گیرد  صورت  دور  راه  از  نیز 
گونه مستقیم اجازه مشاهده فعالیت کارمندان 

کمیسیون مستقل انتخابات را ندارند.
مسوول  شینواری،  حبیب اهلل  هم چنان 
انتخابات  دیده بان  موسسه  برنامه های 
کم تر  ناظران  که  می گوید  )ایتوا(  افغانستان 
از چهل درصد فعالیت های کمیسیون مستقل 
آقای  دارند.  نظر  زیر  دور  راه  از  را  انتخابات 
جریان  در  ناظران  حضور  افزود،  شینواری 
انتقال مواد انتخاباتی از والیات به دفتر مرکزی 
این کمیسیون و چگونه گی انتقال اطالعات از 
مرکزی  سیستم  به  انگشت نگاری  دستگاه های 
روند  شفافیت  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

انتخابات و پذیرش نتایج آن کمک می کند. 
کمیسیون  مسووالن  که  است  حالی  در  این 
ناظران  بر  محدودیت  وضع  انتخابات  مستقل 
رییس  ننگ،  حبیب رحمان  می کنند.  رد  را 
هیچ  گفت،  کمیسیون  این  عمومی  دبیرخانه 
احزاب  مدنی،  نهادهای  ناظران  بر  محدودیتی 
پالیسی  طبق  و  است  نشده  وضع  نامزدان  و 
اجازه  آنان  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کاری  مختلف  مراحل  از  مشاهده  و  نظارت 
ننگ  آقای  می شود.  داده  کمیسیون  این 
گفت،  و  داد  شرح  را  ناظران  نظارت  روند 
کار  اخالل  سبب  ناظران  حضور  این که  برای 
کارمندان نشود، مجموعه های پنج نفری شکل 
کمیسیون  مختلف  بخش های  به  و  می گیرد 
مستقل انتخابات راهنمایی می شوند. به سخن 
عضو  یک  شامل  نفری  پنج  مجموعه  این  او، 
ناظر  ناظر، یک کارمند رسانه ای، دو  نهادهای 
نامزدان ریاست جمهوری و یک ناظر از طرف 
اطالعات  به مرکز  احزاب سیاسی می باشد که 
از  یکی  و  آرا  جمع بندی  مرکز  دیجیتالی، 
داده  نظارت  اجاره  کمیسیون  این  انبارهای 

هم چنان  کمیسیون  این  مسووالن  می شود. 
می گویند، ناظران می توانند در مرکز اطالعات 
دیجیتالی، روند انتقال اطالعات از دستگاه های 
نظارت  را  مرکزی  سیستم  به  انگشت نگاری 
نظارت  حق  ناظران  آنان،  گفته  به  کنند. 
مرکز  در  رای دهی  برگه های  شناسایی  از 
جمع آوری اطالعات و بررسی صندوق های رای 

را در انبار شماره سوم این کمیسیون دارند. 
می گویند  اما  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 
و  شیشه ای  اتاق  یک  از  تنها  نظارت  این  که 
کمیسیون  کارمندان  فعالیت  ساحه  از  دور 
مستقل انتخابات صورت می گیرد و آنان اجازه 
این  کارمندان  کاری  مراحل  مستقیم  نظارت 
رییس  رشید،  یوسف  ندارند.  را  کمیسیون 
اجرایی فیفا، خاطر نشان می سازد که موضوع را 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات در میان 
محدودیت ها  این  دارد  انتظار  و  است  گذاشته 
هرچه زودتر برطرف شود. رییس اجرایی فیفا 
این  پشت  نهاد  این  نظارت  گفت،  هم چنان 
زمانی همراه  با محدودیت  نیز  دیوار شیشه ای 

است. 
از سویی هم، شماری از دسته های انتخاباتی از 
از  روشن نبودن چگونه گی تفکیک آرای سیاه 
این میان محمد عارف  از  نگران هستند.  سفید 
و  »صلح  انتخاباتی  دسته  سخنگوی  کیانی، 
می گوید،   نبیل  رحمت اهلل  رهبری  به  امنیت« 
انتخابات مانع ورود ناظران  کمیسیون مستقل 
کلیدی  بخش های  به  انتخاباتی  دسته های 
کمیسیون مستقل انتخابات می شوند. به سخن 
دستگاه های  از  اطالعات  انتقال  مکانیزم  او، 
انگشت نگاری به سرور مرکزی برای دسته های 
انتخاباتی  ناظران  به  و  نیست  انتخاباتی روشن 
از  را  روند  این  تا  نمی شود  داده  اجازه  نیز 
می افزاید،  کیانی  آقای  کنند.  مشاهده  نزدیک 
تقاضاهای مکرر، مسووالن کمیسیون  با وجود 
مستقل انتخابات حاضر به تشریح این مکانیزم 

نشده اند.
در  انتخابات  روند  بر  ناظر  داخلی  نهادهای 
ابراز  نظارتی  محدودیت های  وضع  از  حالی 
انتخابات  نامزدان  که  می کنند  نارضایتی 
نفع  به  تقلب  انجام  از  جمهوری  ریاست 
هستند.  نگران  انتخاباتی  مشخص  دسته های 
در  سازمان یافته  تقلب های  از  همواره  آنان 
جریان روز انتخابات یاد کرده  و ابراز امیدواری 
مستقل  کمیسیون  مرکزی  دفتر  که  کرده اند 
و  را شناسایی  غیرواقعی  آرای  بتواند  انتخابات 

تفکیک کند.
مستقل  کمیسیون  مسووالن  همه،  این  با 
به  پسا انتخاباتی  مراحل  پیش برد  از  انتخابات 
تا  می گویند  و  می دهند  اطمینان  شفاف  گونه 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارهای  دم  این 
بعدی  مراحل  و  است  رفته  پیش  برنامه  طبق 

نیز با شفافیت همراه خواهد بود. 
مستقل  کمیسیون  مسووالن  هم،  سویی  از 
انتخابات گفته اند که مواد انتخاباتی ۲۱ والیت 
به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل رسیده 
انتخاباتی چهار والیت  مواد  است  قرار  و  است 
آنان  برسد.  کابل  به  جمعه  روز  پایان  تا  دیگر 
هم چنان اطمینان می دهند که مواد انتخاباتی 
سیزدهم  شنبه،  روز  پایان  تا  مراکز  تمامی  

میزان، به کابل خواهد رسید. 

نهادهای ناظر:

کمیسیون مستقل انتخابات
 باید محدودیت 

بر ناظران را برطرف سازد

فهیم امین 
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قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

شناس نامه های بدون استیکر
نظرسنجی  این  در  اشتراک کننده گان  از  دیگر  شماری 
دلیل شرکت نکردن اکثریت شهروند کشور در انتخابات 
یا  استیکر  نداشتن  را  میزان  ششم  جمهوری  ریاست 
برچسب در شناسنامه های شان عنوان کرده اند. در این 
نظر سنجی )۱۰.۶۵ درصد( درصد شرکت کننده گان که 
تعدادشان به ۴۳۳ تن رسیده، گفته اند به دلیل نداشتن 
شرکت  انتخابات  در  شناسنامه های شان  در  استیکر 

نکرده اند.
در  شهروندان  شناسنامه ای  در  برچسب  طرح  مسأله 
رهبران  شد.  مطرح  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  ملی  وحدت  حکومت 
برای جلوگیری از تقلب، تصمیم گرفتند تا در انتخابات 
شهروندان  شناسنامه های  از  گذشته  سال  پارلمانی 
در  طرح  آن  اساس  بر  کنند.  استفاده  نام نویسی  برای 
زده   »استیکر«  یا  برچسب  شهروندان  شناسنامه های 
می شد و با استفاده از آن در روز انتخابات می توانستند 
انتخابات  از  پیش  که  است  حالی  در  این  دهند.  رأی 
استفاده  انتخاباتی  کارت های  از  گذشته  سال  پارلمانی 

می شد.
دلیل  به  شهروندان  از  زیادی  شمار  طرح،  این  از  پس 
تهدیدات جانی که از سوی گروه های مخالف مسلح دولت 
متوجه شان بود، از برچسب زدن در شناس نامه های شان 
ابا ورزیده اند. از این رو بر اساس طرزالعمل کمیسیون 
استیکر  تذکره های شان  که  کسانی  انتخابات،  مستقل 
نداشت، از حق رأی محروم بودند. با آن هم بر اساس 
اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  که  آماری 
شده است، نزدیک به ۹.۷ میلیون تن برای شرکت در 

انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرده  بودند.

نگرانی از تهدیدات امنیتی
با آن  که انتخابات در نسبتاً فضای امن برگزار شد، اما 
دلیل  را  امنیتی  تهدیدات  از شهروندان کشور  شماری 
این  در  کرده اند.  یاد  انتخابات  در  نکردن  شان  شرک 
کننده گان  شرکت  درصد  درصد(   ۹.۵۲( نظرسنجی، 
که تعدادشان به ۳۹۶ تن می رسد، ناامنی و تهدیدات 
گروه های »مخالف مسلح« را دلیل شرکت نکردن شان 

در انتخابات گفته اند. 
این نظرسنجی در حالی گفته اند  شرکت کننده گان در 
»مخالف  گروه های  تهدیدات  و  ناامنی  دلیل  به  که 
انتخابات شرکت نکرده اند که گروه طالبان  مسلح« در 
از  اعالمیه ای  صدور  با  انتخابات،  از  پیش  روز  سه 
شهروندان خواسته بود که در انتخابات شرکت نکنند. 
گفته  بود،  رسانده  نشر  به  که  اعالمیه ای  در  گروه  این 
امکانات شان  تمامی  از  گروه  این  جنگ جویان  که  بود 
به منظور برهم زدن روند انتخابات استفاده می کنند و 

مراکز رای دهی را آماج حمالت شان قرار خواهند داد. 
در بسیاری از ولسوالی ها، روستاها و مناطق دوردست تر 
از شهرها، انتخابات به دلیل ناامنی برگزار نشد. در روز 
تهدیدات  دلیل  به  مرکز   ۶۸۹ میزان  ششم  انتخابات 
مناطق  در  دیگر،  مرکز  صدها  و  بود  بسته  امنیتی 

که  مناطقی  فهرست  شامل  کلی  به  جنگی،  خطرناک 
باید انتخابات در آن جا برگزار شود، نشدند.

چالش در فهرست نام رأی دهنده گان
در این نظرسنجی )۹.۳۸ درصد( درصد شرکت کننده گان 
که تعدادشان به ۳۹۰ نفر رسیده، به این باور بودند که 
یکی از دالیل عمده شرکت نکردن اکثریت در انتخابات 
ریاست جمهوری ششم میزان، مشکالت در فهرست نام 

رأی دهنده گان بوده است. 
بی نظمی  میزان،  ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
دستگاه های  مشکالت  و  رأی دهنده گان  فهرست  در 
اساس  بر  بود.  عمده  چالش های  از  یکی  انگشت نگاری 
معلومات نهادهای ناظر بر روند انتخابات، بی نظمی در 
انگشت نگاری  دستگاه های  و  رأی دهنده گان  فهرست 
روز  در  داشت.  وجود  رأی دهی  مراکز  درصد   ۹۴ در 
و  نام  نبود  دلیل  به  رأی دهنده گان  از  شماری  رأی 
دستگاه  و  رأی دهنده گان  فهرست  در  مشخصات شان 

انگشت نگاری از حق رأی محروم شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات با افزایش شکایت ها مبنی 
بر نبودن نام رأی دهنده گان در فهرست و دستگاه های 
انگشت نگاری با تأخیر دو مصوبه را صادر کرد. بر اساس 
نام شان در  این مصوبه ها، آن تعداد رأی دهنده گان که 
دستگاه انگشت نگاری نبوده و از دستگاه حذف شده بود، 
می توانستند رأی دهند و در روز تصفیه، این آرا بررسی 
می شود که اگر این حذف دلیل موجه داشته باشد، آرا 
نام  اعالم می شود. در صورتی که  باطل  و  ندارد  اعتبار 
این اشخاص به دلیل نارسایی و سهو از سوی کمیسیون 
حذف شده باشد، رأی آن ها قابل اعتبار است. افزون بر 
این تعدادی از رأی دهنده گان که شماره ی استیکرشان 
از آن ها  انتخابات  نبود، کمیسیون مستقل  در سیستم 

معذرت خواسته و آن ها از حق رأی محروم شدند.

نبود نامزد مورد نظر رأی دهنده گان
در این نظرسنجی )۸.۱۵ درصد( درصد شرکت کننده گان 
»۳۹۹ نفر« به این باور بودند که یکی از دالیل عمده 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اکثریت  نکردن  شرکت 
بوده  نظرشان  مورد  نامزد  نکردن  پیدا  میزان،  ششم 
است. اکثر این شرکت کننده گان در این نظرسنجی به 
این باور بوده اند که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
قناعت  که  نتوانسته اند  انتخاباتی  کارزارهای  زمان  در 
آن ها را حاصل کنند؛ از این رو در انتخابات ششم میزان 

شرکت نکرده اند.
هم زمان با آغاز شدن زمان کارزارهای انتخاباتی، نامزدان 
نپرداختند.  انتخاباتی شان  تبلیغات  به  به طور گسترده 
به دوره های  نسبت  انتخاباتی  کارزارهای  و هوای  حال 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  بود.  کم رنگ  قبل 
برای ارائه برنامه های شان به شهروندان کم تر پرداختند. 
نامزدان  دیگر  انتخاباتی،  دسته  چند  استثنای  به 
در  را  کمپینی شان  برنامه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در  رأی دهنده گان  رو  این  از  نکردند.  راه اندازی  والیات 
والیات، در خالی اطالعاتی قرار داشتند و از برنامه های 

نامزدان ریاست جمهوری آگاهی نداشتند. 

مهلت  ماه  دو  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  آن  که  با 
اما  بود،  گرفته  نظر  در  انتخاباتی  کارزارهای  برای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  این  نامزدان  بیش تر 
انجام  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  را  برنامه های شان 
انتخاباتی به جز یک مورد،  دادند. در زمان کارزارهای 
مناظره میان عبداهلل عبداهلل و گلبدین حکمتیار، هیچ 
انتخاب نامزد مورد  مناظره دیگری به شهروندان برای 

نظرشان کمک کند، برگزار نگردید.

شناسنامه ام استیکر داشت، اما نزدیک محلی که 
ثبت نام کردم نبودم

در این نظرسنجی )۷.۷۴ درصد( درصد شرکت کننده گان 
یعنی »۳۲۲ نفر« در این نظر سنجی گفته اند، به رغم 
به  اما  است،  داشته  استیکر  شناس نامه ای شان  این  که 
دلیل دور بودن از مرکز رأی دهی که در آن نام نویسی 

کرده بودند از حق رأی محروم شدند.
در انتخاباتی که گذشت، کسانی که با داشتن برچسب 
در شناس نامه های شان، حق رأی داشتند، مواظب بودند 
که در محلی رأی بدهند که از آن جا شناس نامه های شان 
در  که  کسانی  وصف  این  با  است.  خورده  برچسب 
به  ولسوالی ای  از  دیگر،  شهر  به  شهری  از  مسافرت 
ولسوالی دیگر و یا حتا در روز انتخابات به هر دلیلی از 
محله ای به محله رفته بودند از حق رای محروم شدند.

برگزار  هم زمان  نیز  والیتی  شورای  انتخابات  اگر 
می شد، رای می دادم

درصد  درصد(   ۷.۱۲( نظرسنجی  این  نتایج  اساس  بر 
»۲۹۶ نفر« شرکت کننده گان به این باور بودند که یکی 
انتخابات  در  اکثریت  نکردن  شرکت  عمده  دالیل  از 
انتخابات  ریاست جمهوری ششم میزان، برگزار نشدن 
شورای والیتی در کنار انتخابات ریاست جمهوری بوده 
میزان  ششم  انتخابات  در  که  تعدادی  کم ترین  است. 
انتخابات  دو  ناهم زمانی  را  آن  دلیل  نکرده اند،  شرکت 

ریاست جمهوری و شوراهای والیتی عنوان کردند.
در  والیتی  شوراهای  انتخابات  که  قبلی  دوره  سه  در 
به  هم زمان  نفر  میلیون ها  گردید،  برگزار  افغانستان 
از یک سو  به دو صندوق می انداختند.  را  رأی های شان 
آن ها رییس جمهور و سوی دیگر نماینده  ی خودشان در 
شورای والیتی را برگزار می کردند. اما حکومت امسال 
آن  با  کند.  برگزار  را  انتخابات  دو  همزمان،  نتوانست 
در  والیتی  شوراهای  اعضای  کار  زمان  از  یک سال  که 
افغانستان گذشته، همین اکنون اعضای این شوراها به 

کارشان ادامه می دهند.

نظرسنجی آنالین، کاری نو در افغانستان
با افزایش استفاده در از انترنت در افغانستان میلیون ها 
انترنت  به  کشور  روستاهای  و  شهرها  سطح  در  نفر 
از  یکی  آنالین  نظرسنجی  کرده اند.  پیدا  دسترسی 
مردم  دیدگاه های  جست وجوی  راه های  کم هزینه ترین 

در عصر جدید به شمار می رود.
و  نظرسنجی ها  انجام  پیشین  متداول  روش های 
داده ها  و  اطالعات  جمع آوری  واقع  در  و  پیمایش ها 
انجام  سنتی«  »روش های  را  آن ها  می توان  که 
و  کتبی  روش های  شامل  کرد  نام گذاری  پیمایش 
هیچ  به  نظرسنجی  نوع  این  بودند.  )حضوری(  شفاهی 
با  شهروندان  و  می گیرد  صورت  رو  در  رو  گفت وگوی 
فکر آرام و بدون هیچ نوع ترس و هراسی می توانند در 

آن شرکت کنند.
از مزایای دیگر نظرسنجی آن الین است که محدود به 
یک منطقه خاص نیست و شهروندان از هر جای کشور 
ناامن می توانند بی هیچ هراسی  حتا روستاها و مناطق 

در آن شرکت کنند.
افغانستان،  در  انترنت  از  استفاده  بودن  ناهمه گانی  اما 
چالش های  از  یکی  بی سواد،  افراد  نداشتن  دسترسی 
نظرسنجی آن الین در افغانستان است. عالوه بر آن در 
را  معایبی  نرم افزاری،  بسته های  و  شبکه ها  از  استفاده 
از  آن،  معایب  از  یکی  برشمرد.  آن  برای  می توان  هم 
دست دادن امکان گفت وگوی رو در رو با پاسخگویان 
در ضمن  است.  مقدماتی  مطالعات  مرحله  در  ویژه  به 
پاسخگویان این روش تنها به کاربران شبکه ها محدود 
و  است  نوینی  روش  روش،  این  حال  هر  به  می شوند. 
باید  آن  ضعف های  و  قابلیت ها  شدن  مشخص تر  برای 
زمان بیش تری انتظار کشید چرا که برخی امکانات که 
در زمره ی معایب این روش محسوب می شود در حال 
مرتفع شدن است، از جمله افزایش روزافزون فراگیری 
مقدور  را  بیش تری  جمعیت  به  دسترسی  که  شبکه ها 

می کند.

در  که  آنالین  نظرسنجی  یک 
۸صبح  روزنامه  وب سایت 
نشان  شده،  راه اندازی 
اکثریت کسانی که  می دهد 
میزان  ششم  انتخابات  در 
شفافیت  به  نکردند،  شرکت 
در  بوده اند.  بی باور  پروسه  این 
این نظرسنجی آنالین که از روز 
دوشنبه هشتم میزان در وب سایت روزنامه ۸صبح آغاز 
و ساعت چهار عصر جمعه ۱۲ میزان به پایان رسید، 

چهار هزار و ۱۵۹ نفر شرکت کردند.
کسانی  روزنامه،  وب سایت  کاربران  نظرسنجی  این  در 
به  بودند،  نکرده  میزان شرکت  انتخابات ششم  در  که 
هشت سوال روزنامه ۸صبح پاسخ دادند. در این میان 
بیش تر شرکت کننده گان این نظرسنجی، سه گزینه »به 
دوره های  در  »نامزدان  بودم«،  بی باور  شفاف  انتخابات 
پیشین وعده  سپردند اما عمل نکردند« و »شناسنامه ام، 
استیکر نداشت« را دالیلی عنوان کردند که آن ها را از 

رفتن به پای صندوق های رای بازداشته است.
در  میزان  ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات  چند  هر 
فضای نسبتاً امن برگزار شد، اما در این انتخابات سطح 
مشارکت مردم نسبت به چند انتخابات گذشته کم رنگ 
مردم  کم رنگ  حضور  به  توجه  با  ۸صبح  روزنامه  بود. 
زیر  را  نظرسنجی  این  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در 
راه  به  نکرده اید؟«  انتخابات شرکت  در  »چرا شما  نام 

انداخته بود. 
نفر  میلیون   ۹.۶ دست کم  میزان  ششم  انتخابات  در 
نام نویسی کرده بودند که از این میان بنا بر آماری که از 
سوی کمیسیون مستقل انتخابات نشر شده، دو میلیون 
و ۷۰۰ هزار شرکت کردند. با آن هم شماری از نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری به این باورند که همین آمار 
آرای  جداسازی  با  احتماالً  و  است  »مبالغه آمیز«  نیز 
کاهش  شرکت کننده گان  واقعی  آمار  ناپاک،  از  پاک 

خواهد یافت.

به انتخابات شفاف بی باور بودم
بیش تر شرکت کننده گان این نظرسنجی به گزینه »به 
انتخابات شفاف بی باور بودم« رأی دادند. از میان ۱۰۰ 
درصد شرکت کننده گان این نظرسنجی آرا یک هزار و 
۴۴۴ تن که )۳۴.۷۲ درصد( کل شرکت کننده گان را 
تشکیل می دهند، گفته اند که به شفافیت این انتخابات 
شرکت  کننده گان  اکثریت  حالی  در  بودند.  بی باور 
در  مردم  گسترده  اشتراک  عدم  علت  نظرسنجی  این 
انتخابات ششم میزان را بی باوری به شفافیت انتخابات 
روز  جریان  از  شکایت   ۳۶۷ و  هزار  چهار  که  گفته اند 
شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون  به  انتخابات 

انتخاباتی نیز به ثبت رسیده است.
در این میان اکثریت تیم های حاضر در انتخابات ششم 
از  نیز  انتخابات  از  پس  خبری  نشست های  در  میزان 
تقلب گسترده در روز انتخابات خبر داده اند. بی باوری به 
شفافیت انتخابات یکی از نگرانی های پیش از انتخابات 

در محافل سیاسی کشور بود.
احتماالً بحرانی شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۱۴ میالدی که منجر به طرح ریزی حکومت وحدت 
ملی افغانستان شد، یکی از عوامل اصلی بی باوری مردم 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ خوانده شده 
پارلمانی  انتخابات  گذشته  سال  این،  بر  عالوه  است. 
کشور نیز جنجالی شد. نتایج نهایی این انتخابات پس 
از هفت ماه اعالن شد و تا هنوز نیز برخی از نامزدان 
انتخابات مجلس نماینده گان خواستار تغییر در فهرست 

نهایی نتایج آن انتخابات اند.

اما  سپردند  وعده   پیشین  دوره های  در  نامزدان 
عمل نکردند

درصد(   ۱۲.۷۲( یعنی  تن   ۵۲۹ نظرسنجی،  این  در 
از  بودند که یکی  باور  این  به  درصد شرکت کننده گان 
دالیل عمده شرکت نکردن اکثریت مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری ششم میزان، ناپایبندی به وعده هایی 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  که  است 

دوره های پیشین به مردم داده بودند. 
نامزدان ریاست جمهوری معموالً در جریان کارزارهای 
انتخاباتی وعده های زیادی را به مردم می دهند. رهبران 
حکومت وحدت ملی هر دو در انتخابات سال ۲۰۱۴، 
ایجاد  بی کاری،  کاهش  ناامنی،  کاهش  چون  مواردی 
با  انکشافی، جذب سرمایه ها، مبارزه  برنامه  های وسیع 
به  دادن  پایان  و  مهاجرت  از  جلوگیری  اداری،   فساد 

قانون گریزی را به مردم وعده داده بودند.
اما امنیت افغانستان در پنج سال گذشته رو به وخامت 
که  توانستند  طالبان  گذشته  سال  پنج  در  گراییده، 
بار سقوط  چند  را  کشور  استراتژیک  و  مهم  شهرهای 
دهند و نیروهای امنیتی را وادار به عقب نشینی کنند. 
ناامنی هزاران  و  افزایش جنگ  دلیل  به  این مدت  در 
تن از خانواده  ها مناطق شان را ترک کردند و به مرکز و 

والیت های نسبتاً امن پناهنده شدند. 
افزون بر این، طی پنج سال گذشته برنامه های انکشافی 
داشته  چشم گیری  افزایش  بی کاری  و  یافته  کاهش 
است. هر چند بی کاری از دیر زمانی است که دامن گیر 
عوامل  از  یکی  هم چنان  و  بوده  کشور  شهروندان 
زمان  در  معضل  این  اما  می شود  خوانده  نیز  مهاجرت 

حکومت وحدت ملی افزایش چشم گیر داشته است.

به شفافیت انتخابات باور نداشتیم

۳۴ درصد از شهروندانی که در انتخابات شرکت نکرده اند:

عبداالحمد حسینی



 ۱۳۹۸ میزان  ششم  انتخابات 
در  جمعی  تصور  برخالف 
بدون  و  آرام تر  نسبتاً  فضای 
هیچ گونه واقعه ی تروریستِی 
مختل  را  رأی دهی  روند  که 
مردم  شد.  برگزار  کند، 
سپاس گزار  و  مدیون  افغانستان 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، 
شبانه روزی شان  تالش های  بابت 

که این زمینه را مساعد ساخت، خواهند ماند.
از  بعضی  این بار  می رفت،  انتظار  آن چه  برعکس  اما، 
با  را،  مردم  خاطر  آرامش  این  که  هستند  کاندیدا ها 
می زنند.  هم  بر  ناشده،  ثابت  ادعاهای  و  پیش قضاوت ها 
دارد  شهروند حق  هر  که  ساخت  خاطرنشان  باید  البته 
قراردادن  حساب ده  و  انتخابات  شفافیت  تضمین  برای 
کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی 
دادخواهی کند ، اما شهروندان، به ویژه هواداران تکت های 
شبکه های  از  بی رویه   استفاده ی  جای  به  انتخاباتی 
که  مغشوش کننده،  سروصداهای  ایجاد  و  اجتماعی 
بیش تر موجب بی باوری مردم به روند انتخابات می شود، 
از مجراهای قانونی و اصولی نگرانی های شان  بهتر است 

را مطرح کنند.
عملکرد کنونی هواداران بعضی از تکت های انتخاباتی در 
تنها  انتخابات اند،  در  تخّطی ها  نگران  که  مجازی  فضای 
موثریت واقعی ندارد ، بلکه باعث ایجاد سراسیمه گی در 

افکار عامه و اخالل مکانیزم های موجود نیز می شود.

مکانیزم های حقوقی و اصولی
شماره  مصوبه ی  اساس  به  انتخابات  قانون  تعدیل  طرح 
تصویب  افغانستان  اسالمی  جمهوری  کابینه ی   ۱۹
 ۲۳ تاریخ  به  جمهوری  ریس  تقنینی  فرمان  توسط  و 
قانون  ماده ی سیزدهم  اول  بند  توشیح شد.  دلو ۱۳۹۷ 
انتخابات احزاب سیاسی ثبت شده را قادر ساخته است 
تا یک – یک تن، و هم چنان جامعه مدنی ۱۵ تن از افراد 
واجد شرایط را به منظور تعیین اعضای کمیسیون های 
داراالنشای  رؤسای  و  انتخاباتی  شکایت های  انتخابات، 
این  سوم  بند  مبنای  بر  کنند.  معرفی  کمیسیون ها 
توسط  شده  معرفی  افراد  میان  از  جمهور  رییس  ماده ، 
احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی اعضای کمیسیون های 
داراالنشای  رؤسای  و  انتخاباتی  شکایت های  انتخابات، 

والیتی؛
۵- سپردن یک نقل آن به کاندیدایی که بیش ترین رأی 

را در آن محل دریافت نموده است 
۶- و تسلیم نمودن چهار نقل آن به نماینده گان نهادهای 

ناظر و رسانه ها.
جامع  و  گسترده  نظارتی  مکانیزم  چنین  موجودیت 
در  تخّطی ها  از  جلوگیری  و  شفافیت  تأمین  برای 
انتخابات مستلزم آن است که کاندید اها و هواداران شان 
وقت  از  پیش  هیجان  و  غیرمسووالنه  قضاوت های  از 
خودداری کنند و بگذارند نهادهای مسوول وظیفه ی شان 

را بدون هیچ نوع فشار روحی انجام دهند.
می توانند  نماینده های شان  و  کاندیدا ها  این،  وصف  با 
اعتراضات و شکایت های شان را، مطابق بند هفتم ماده ی 
ابتدایی،  نتایج  اعالن  از  بعد  انتخابات،  قانون  نودویکم 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  در  روز  سه  مدت  در 

ثبت کنند.
ابطال آرا

شور و هیجاِن پیش از وقت و قضاوت های غیرمسووالنه ی 
گونه ی  به  را  مردم  افکار  کاندیداها  از  بعضی  هواداران 
هواداران  خود  شمول  به  همه،  که  است  ساخته  متأثر 
یک  آرای  ابطال  که  می کنند  فکر  کاندیدا ها،  از  بعضی 
ضعیف  معنای  به  رأی دهی  مرکز  یا  و  محالت  یا  محل 

ساختن کاندیدای رقیب و پیروزی آن ها است.
قانون  نودوچهارم  ماده ی  پنجم  و  چهارم  بند  مطابق 
و  رأی دهی  مرکز  یا  و  محالت  یا  محل  آرای  انتخابات، 
هم چنان انتخابات در یک حوزه ی انتخاباتی زمانی باطل 
می شود که )الف( برگه های رأی در یک محل یا محالت 
و یا مرکز رأی دهی بیش تر از تعداد رأی دهنده گان شامل 
فهرست آن باشد و )ب( اصول عادالنه بودن، سری بودن 
انتخاباتی  حوزه ی  یک  در  انتخابات،  بودن  مستقیم  و 

خدشه دار شود.
اما ابطال آرا، به معنای محروم شدن مردم از رأی دادن 
به  مکلف  انتخابات  کمیسیون  حالت  دو  هر  در  و  نبوده 

برگزاری مجدد انتخابات در آن مرکز یا حوزه می باشد.

کمیسیون ها را تعیین می کند.
چه  انتخاباتی،  تکت های  اکثر  که  است  معنا  آن  به  این 
یک  نماینده ی  یا  و  ثبت شده  سیاسی  احزاب  عنوان  به 
جریان سیاسی، در تعیین اعضای کلیدی کمیسیون های 
مورد  در  نگرانِی  هیچ  باید  و  داشته اند  اساسی  نقش 

عمل کرد و بی طرفی آن نداشته باشند.
در بند چهارم همین ماده آماده است که »هر گاه شخص 
این  در  باشد،  جمهوری  ریاست  کاندید  جمهور،  رییس 
صورت، رییس جمهور و کاندیدا]های[ ریاست جمهوری 
]ماده ی  اول  بند  مندرج  اشخاص  از  نفر   ۱۴ به  هر یک 
انتخابات،  کمیسیون های  اعضای  حیث  به  سیزدهم[ 
شکایت های انتخاباتی و رؤسای داراالنشای کمیسیون ها 

رأی می دهند.
افزون بر این، بند دهم ماده ی سیزدهم قانون انتخابات، 
حکومت را قادر ساخته است تا به منظور تأمین شفافیت 
که  خارجی،  اتباع  از  تن  دو  انتخابات،  روند  در  بیش تر 
سازمان  با  تفاهم  در  را  باشند،  انتخابات  امور  متخصص 
ملل متحد به عضویت کمیسیون بدون حق رأی معرفی 

و تعیین کند.
دوم،  و  بیست  ماده ی  هشتِم  بند  به  مطابق  هم چنان 
است  موظف  انتخابات  کمیسیون  داراالنشای  رییس 
موقع  به  و  مسلکی  قانون مند،  بی طرفانه،  اجراآت  از  تا 

دفترهای والیتی مواظبت کند.
از  برخاسته  اعتراضات  و  شکایت ها  به  رسیده گی  برای 
کمیسیون های  انتخاباتی،  خالف ورزی های  و  تخّطی ها 
بند  مبنای  بر  انتخاباتی  شکایت های  والیتی  و  مرکزی 
اول ماده ی بیست وهشتم و بند اول ماده ی سی ویکم نیز 

ایجاد می گردد.

شمارش آرا و مکلفیت های ناظران
حضور  در  آرا  پنجم،  و  هشتاد  ماده ی  اول  بند  مطابق 
ناظران و در محل رأی دهی شمارش می شود. بند سوم 
این ماده، مسوول مرکز رأی دهی را مکلف ساخته است 
برای  و  ترتیب  را  آراء  از فورمه های شمارش  نقل  تا ۱۰ 

تأمین شفافیت، طور ذیل اجراآت نماید:
به  محافظتی  خریطه ی  در  فورمه  اصل  فرستادن   -۱

کمیسیون؛
۲- گذاشتن یک نقل آن در داخل صندوق رأی دهی؛

۳- نصب یک نقل آن در مرکز شمارش آرا؛
۴- تسلیم نمودن دو نقل آن به کمیسیون شکایت های 

قانون  نودوسوم  ماده ی  اول  بند  مطابق  هم چنان، 
شکایت های  مرکزی  کمیسیون  تصمیم  انتخابات، 
انتخاباتی  اعتراضات  به  با رسیده گی  پیوند  در  انتخاباتی 
حوزه ی  یا  مرکز  یک  آرای  ابطال  و  تخّطی ها  از  ناشی 
را  آن  رد  صالحیت  کمیسیون  و  نبوده  نهایی  رأی دهی 

دارد.
تصمیم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  هنگامی 
آرای  ابطال  بر  مبنی  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون 
یک مرکز یا حوزه ی رأی دهی را رد نماید، هیأت مختلط 
را مورد  تا اختالفات  ایجاد می شود  از هر دو کمیسیون 

بررسی قرارداده و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
مورد  سر  بر  کمیسیون  دو  هر  نکردن  توافق  صورت  در 
اختالفی، موضوع به محکمه ی اختصاصی راجع می گردد 

که توسط استره محکمه ایجاد می شود.

تخّطی ها و تخلفات رسانه ای انتخاباتی
مطابق جزء اوِل بند دوِم ماده ی هفتم طرزالعمل نظارت 
و رسیده گی به تخّطی های و تخلفات رسانه ای انتخاباتی 
انتخابات  به  مرتبط  نا مؤثق  معلومات  و  مطالب  نشر 
از  گروهی  یا  شخص  علیه  را  شهروندان  احساسات  که 
انتخاباتی  رسانه ای  تخّطی  سازد  جریحه دار  اشخاص 
دوم  ماده ی  دوم  بند  که  آن جایی  از  می شود.  پنداشته 
رسانه های  در  تخّطی ها  به  رسیده گی  طرزالعمل  این 
قید  انتخاباتی  مبارزات  جریان  در  تنها  را  همه گانی 
کاندیداها  از  بعضی  هواداران  فعالیت های  اما  می کند، 
در شبکه های اجتماعی پس از انتخابات قطعاً احساسات 
آن  از  مهم تر  بلکه  اشخاص  علیه  تنها  نه  را  شهروندان 

علیه روند انتخابات جریحه دار می سازد.
سیاسیون  کشور،  اقتصادی-اجتماعی  وضعیت  درک  با 
هم  تا  دهند  به خرج  تالش  نهایت  باید  هواداران شان  و 
زیر  سرنوشت ساز  و  ملی  روند  یک  سالمت  و  حیثیت 
سوال نرود و هم دادخواهی شان را برای تأمین شفافیت 
ادامه  کمیسیون ها  قراردادن  حساب ده  و  انتخابات  در 

دهند.

منشای خوف از نتایج
 انتخابات از کجاست؟

آرای  بحث  که  می رسد  نظر  به 
بدون  و  شده  بایومتریک 
بن بست  اساس  بایومتریک 
قرار  انتخاباتی  و  سیاسی 
نامزدان  بیش تر  است.  گرفته 
غنی  محمداشرف  آقای  رقیب 
بدون  آرای  ابطال  ضرورت  بر 
عبداهلل،   دارند.  تاکید  بایومتریک 
نامزدان  که  حکمتیار  و  نبیل 
آرایی هستند  ابطال  مشهور به حساب می آیند، خواستار 
که بایومتریک نشده است. اما متحدان آقای غنی خواستار 
از  یکی  هستند.  نیز  بایومتریک  بدون  آرای  شمارش 
لحن  با  غنی  محمداشرف  انتخاباتی  دسته ی  سخنگویان 
مستقل  کمیسیون  اگر  که  است  گفته  محتاطانه  بسیار 
این  اعتبار بدهد،  بایومتریک نشده هم  به آرای  انتخابات 
دسته آن را می پذیرد. آقای مسلم یار رییس  مجلس سنا 
رییس کمیسیون  نورستانی  از حواعلم  عذرخواهی  ضمن 
و گفته  تاکید کرده  قبلی اش  بر موضع  انتخابات  مستقل 
شمرده  حتماً  باید  هم  نشده  بایومتریک  آرای  که  است 
پالیسی   خالف  نشده  بایومتریک  آرای  شمردن  شود. 
مستقل  کمیسیون  است.  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
به  آن  اساس  بر  که  بود  کرده  وضع  پالیسی ای  انتخابات 

آرای بایومتریک نشده اعتبار نمی دهد. 
آرای  به  اگر  که  است  آمده  وجود  به  انتباه  این  حال 
رای  میزان  نشود،  از  داده  اعتبار  نشده  بایومتریک 
رأی  بر  که  عبداهلل  آقای  شد.  خواهد  کاسته  غنی  آقای 
رسیده  نتیجه  این  به  دارد، حتماً  تاکید  بایومتریک شده 
است که اگر صرف آرای بایومتریک شده مطابق به پالیسی 
در  نتایج  شود،  داده  اعتبار  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نهایت به سود او رقم خواهد خورد. به وضوح دیده می شود 
از  فنی.  تا  است  سیاسی  بیش تر  بایومتریک  جنجال  که 
بن بست  که  می شود  روشن  هم  موضع گیری ها  نوع  این 
کمیسیون  اگر  و  است  گرفته  شکل  انتخابات  از  پس 
رییس جمهور  عنوان  به  را  نامزد  یک  انتخابات  مستقل 
را نمی پذیرد.  اعالم کند،  نامزد پیشتاز دیگر آن  منتخب 
عنوان  به  را  یکی  عبداهلل  و  غنی  میان  از  کمیسیون  اگر 
رییس جمهور منتخب اعالم کند، دیگری آن را نمی پذیرد. 
وقتی نتیجه پذیرفته نشود همان بحران سیاسی انتخابات 

سال ۲۰۱۴ تکرار می شود. 
امراهلل  آقای  دارد.  ادامه  هم  نامزدان  پیروزی  ادعای 
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سال یازدهم

برگزار شده، به بحران کشیده شده است؟ چرا سرانجام هر 
انتخاباتی بحران سیاسی است؟ چرا در هر انتخاباتی جامعه 
قطب بندی می شود و رای پشتون ها و فارسی زبان ها به دو 
نامزد رقیب می رود؟ چرا در هیچ انتخاباتی نامزدان مطرح 

نتوانسته اند فراتر از مرزبندی های زبانی رأی بیاورند؟
قشر  که  است  ضرور  و  است  جدی  بسیار  سوال های  این 
که  بن  نشست  در  کند.  فکر  آن  روی  افغانستان  سیاسی 
نظم پساطالبان را در افغانستان رقم زد، نوعی سلسله  مراتب 
بر  که  خورد  رقم  نانوشته  به صورت  هم  قومی  و  سیاسی 
رییس   پشتون  یک  همیشه  مطرح  تیم های  در  آن  اساس 
اقوام غیر پشتون در مقام معاون  تکت است و شهروندان 
حضور می یابند. محمداشرف غنی به این باور است که باید  
یک معاون دیگر هم برای ریاست جمهوری ایجاد شود و یک 
اوزبیک تبار هم در تکت وارد شود. او به تکت مربع باور دارد 
و گمان می کند که یک تکت مربع می تواند مشکل را حل 
کند. ولی به نظر می رسد که تکت مربع و حتا سلسله مراتب 
را حل  بن هم مشکل  از  نانوشته ی پس  قومی  و  سیاسی 
نکرده است. اگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم تبار 
بحران  می آوردند،  کشورشمول  رای  کدام  هر  و  می بودند 
و خطر  نبود  انتخابات هم مشکل جدی  از  ناشی  سیاسی 

در حال حاضر وضعیت  ولی  نداشت.  پی  در  را  قومی  تقابل 
به گونه ای است که احتمال روندا و لیبیا شدن می رود. الزم 
است که برای حل این مشکل چاره ای اساسی اندیشیده شود. 
هر  نشود،  در  اندیشیده  مشکل  این  به  اساسی  چاره ی  اگر 
انتخابات ریاست جمهوری، بحران سیاسی خطرناک را تجربه 
تا میانجی  می کنیم. همیشه خارجی ها در دسترس نیستند 
گری کنند و مشکل حل شود. اگر خارجی ها از میانجی  گری 
دست بکشند یا یکی از طرف ها به میانجی گری خارجی تن 
که  است  نیاز  می رسد.  خطرناک  مرحله ی  به  بحران  ندهد، 
صنف سیاسی افغانستان به این مشکل چاره ای اساسی بیابند. 
یک راه حل شاید این باشد که قدرت حکومت مرکزی بین 
رییس جمهور و یک نخست وزیر به نحوی به اشتراک گذاشته 
شود. نوعی شراکت/تشریک/ به اشتراک گذاری قدرت/ »پاور 
وجود  به  صدراعظم  یک  و  جمهور  رییس  میان  شیرینگ« 
بیاید یا این که بین رییس جمهور و معاون/معاونانش قدرت 
صالحیت های  دارای  کدام  هر  و  شود  گذاشته  اشتراک  به 
به  تا  بود  فرصتی  گذشته  سال  پنج  در  باشند.  تعریف شده 
این مشکل از طریق تعدیل قانون اساسی رسیده گی می شد، 
 ولی حکومت وحدت ملی ناکام ماند و ما دوباره شاهد تکرار 

وضعیت سال ۲۰۱۴ هستیم.

یادداشتی  در  غنی  انتخاباتی  دسته ی  اول  معاون  صالح 
تمام  است  حاضر  آنان  سیاسی  کمپ  که  است  نوشته 
انتخاباتی  دسته های  پرنفوذ  چهره های  و  سیاست مداران 
یادداشت  این  بپذیرد.  نبرده اند،  را  انتخابات  که  را  دیگر 
آقای صالح نشان می دهد که دسته ی انتخاباتی آقای غنی 
برده  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  دارد  کامل  یقین 
است و حال وقتش است که چهره های پرنفوذ دسته های 
حکومت  سیاسی  قاعده ی  توسعه ی  برای  هم  را  دیگر 
آینده جذب کند. همین ادعا را دسته ی انتخاباتی عبداهلل 
عبداهلل دارد. به نظر نمی رسد که داکتر عبداهلل نتیجه ای 
را بپذیرد که بر اساس آن محمداشرف غنی رییس جمهور 
است که چهارمین  آن  از  نشانه ها حاکی  این  اعالم شود. 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم با بحران سیاسی 
انتخابات ریاست جمهوری اول که  روبه رو شده است. در 
در ۲۰۰۴ برگزار شد ، حامد کرزی و محمدیونس قانونی 
به  هم  قانونی  آقای  زمان  آن  در  بودند.  پیش تاز  نامزدان 
صورت بسیار جدی مالحظه داشت ولی بعداً خودش اعالم 
برای سالمت کشور و نظام جام زهر می نوشد و  کرد که 
در  اگر  می پذیرد.  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتیجه ی 
آن زمان میانجی گری و فشار جامعه ی جهانی نبود، همان 
انتخابات اول هم به بحران رفته بود. انتخابات های ۲۰۰۹ 
و ۲۰۱۴ هم به بحران رفت. بعد جان کری هر دو انتخابات 
را میانجی گری کرد. حتا در همان سال ۲۰۰۹ بحث ایجاد 
پست صدر اعظمی/ریاست اجرایی مطرح بود. این امر در 

انتخابات سال ۲۰۱۴ تحقق یافت. 
واقعیت دیگر این است که در چهار انتخابات اخیر اکثریت 
موثر پشتون ها و فارسی زبان ها به دو کاندیدای رقیب رأی 
رأی  نامزدان  از  یکی  است که  نشده  می دهند. هیچ دیده 
انتخابات سال ۲۰۱۴ هم  در  اشرف غنی  بیاورد.  فراقومی 
رأی پشتون ها را به دست آورده  بود و در انتخابات کنونی 
هم از والیت های جنوبی رأی گرفته است. با آن که داکتر 
عبداهلل متحدان پشتون شناخته شده دارد، ولی نتوانسته 
است که در والیت های پشتون نشین رای قابل توجه بیاورد. 
این وضعیت انتخابات و سیاست افغانستان را کمونالیستی 
است.  به همین دلیل خیلی خطرناک  و هویتی می سازد، 
وقتی بحران انتخابات به مرحله ی تقابل غیر برگشت گذار 
به  انتخابات  سه  متاسفانه  می شود.  خطرناک  کند،  خیلی 
برای حل  راهی  افغانستان  سیاسی  قشر  ولی  رفت  بحران 
مهم  نتوانست. سوال  کرده  پیدا  انتخابات  ریشه ای مشکل 
اخیر  دهه ی  دو  در  که  انتخاباتی  هر  چرا  که  است  این 

چرا هر انتخابات ریاست جمهوری 
به بحران می رود؟

فردوس کاوش

ناصر صدیقی
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سال یازدهم

علی آرش

۸صبح  روزنامه  اختیار  در  که  اسنادی 
که  می دهد  نشان  گرفته  قرار 
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات 
این  تشکیل  و  قانون  خالف  بر 
کمیسیون، ریاست تفتیش داخلی و 
نهاد  این  در  را  ملی  تدارکات  ریاست 

ایجاد کرده است.
تشکیالتی  چارت  در  که  همان طوری 
دیده  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
موجود  نهاد  این  ساختار  در  داخلی  تفتیش  ریاست  می شود، 
نیست و صرف آمریت تفتیش داخلی برای کمیسیون انتخابات 
اختیار  در  که  اسنادی  حال  این  با  است.  گرفته شده  نظر  در 
روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان می دهد که از نشانی ریاست 
نورستانی،  علم  حوا  امضای  با  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
به  زازی،  ثنااهلل  اسم  به  شخصی  انتخابات،  کمیسیون  رییس 
عنوان رییس تفتیش داخلی این کمیسیون به ریاست جمهوری 
معرفی شده و رییس جمهور غنی نیز به تاریخ ۱۳۹۸-۳-۲۰ و 

با حکم شماره ۷۲۸ تقرری وی را منظور کرده است.
این پست  به  رقابتی  امتحان  بدون سپری کردن  زازی،  ثنااهلل 
انتخابات  برحال کمیسیون  یافته و در حال حاضر کارمند  راه 
است. او با معاش ۱۵۰هزار افغانی در ماه در این نهاد استخدام 

شده است.
ثنااهلل زازی، در حالی با پیش نهاد رییس کمیسیون انتخابات به 
این پست راه یافته که او پیش از این برای احراز پست ریاست 
منابع بشری کمیسیون مستقل انتخابات به رقابت پرداخته بود، 
اما در امتحانی که از سوی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و 
خدمات ملکی به خاطر گزینش رییس منابع بشری کمیسیون 
پنج  شمار  در  حتا  وی  نام  بود،  برگزار شده  انتخابات  مستقل 
بهترین افراد شارت لیست شده برای این پست قرار نگرفته بود.

نام آقای زازی در این لیست در قطار هشتم است. با این حال 
انتخابات می گوید که آمریت  یک منبع در کمیسیون مستقل 
دفتر رییس کمیسیون مستقل انتخابات متن پیشنهادی رییس 
تفتیش کمیسیون را که به ریاست جمهوری پیش نهاد کرده، 

خالف واقعیت گزارش داده و آن را »تزویر« کرده است.
ریاست  به  زازی  آقای  تقرر  خاطر  به  که  پیش نهادی  متن  در 
جمهوری رفته نیز گفته شده که او در امتحان تحریری کمیسیون 
مستقل اصالحات اداری موفق گردیده است. اما همان طور که یاد 
شد نام او در قطار هشتم است. به این ترتیب ریاست کمیسیون 
مستقل انتخابات رییس جمهور را نیز با چنین پیش نهادی اغفال 

کرده است.
به  انتخابات  از کمیسیون مستقل  منابع  از  برخی  از سویی هم 
۸صبح می گویند، با آن که آمر تفتیش داخلی کمیسیون انتخابات 
از طریق روند رقابت آزاد به این پست راه یافته و هنوز دو ماه از 
گزینش و کار وی در این پست نمی گذرد اما رهبری کمیسیون 

انتخابات او را به طور خدمتی در »ریاست خدمات« توظیف 
کرده است.

تاریخ  به  انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی  علم  حوا 
۱۳۹۸-۷-۳ به ریاست عمومی دبیرخانه کمیسیون مستقل 
انتخابات هدایت داده که آقای جمیل جهانی، آمر تفتیش 
داخلی را به طور خدمتی به ریاست خدمات این کمیسیون 

توظیف کند.
این در حالی است که ماده هفتم مقرره امور ذاتی کارکنان 
خدمات ملکی، خدمتی فرستادن یک کارکن خدمات ملکی  
بر داشتن تخصص  کاری، بست معادل و الیحه  را مشروط 
وظایف مشابه تجویز نموده است که چنین نشده است.  و 
هم چنان اجراات خدمتی ، تبدیل و سایر موارد مرتبط به 
مامورین خدمات ملکی از مجرای ریاست منابع بشری یک 
اداره صورت می گیرد اما طوری که دیده می شود این اقدام 
از جانب ریاست دفتر مقام کمیسیون انتخابات صورت گرفته 

است.
را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دیدگاه  خواستیم  آن که  با 
اما هیچ یک  در مورد این گزینش  غیرقانونی داشته باشیم 
انتخابات حاضر نشدند که  از مسووالن کمیسیون مستقل 
رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  بدهند.  توضیح  باره  این  در 
دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این گزینش 
از طریق آمریت دفتر خود رییس کمیسیون انتخابات طی 
مراحل شده  و آن ها موظف اند که در این مورد پاسخ دهند.

مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  علم  حوا  با  وقتی 
انتخابات این موضوع را در میان گذاشتیم او از پاسخ دادن 

انتخابات  خودداری کرد. سخنگوی کمیسیون مستقل 
نیز حاضر نشد که در این مورد تبصره کند.

روزنامه ۸صبح به خاطر وضاحت موضوع با ثنااهلل زازی، 
رییس بر حال تفتیش داخلی کمیسیون انتخابات نیز 
تماس گرفت اما او نیز حاضر نشد که به پرسش های ما 
پاسخ دهد. آقای زازی گفت که اجازه گفت وگو را ندارد 

و موضوع را باید با رهبری کمیسیون در میان بگذارید.
او اما تصریح کرد که ریاست تفتیش در تشکیل سال 
وبسایت  در  کنون  تا  موضوع  این  ولی  شده  افزود   ۹۸
کمیسیون انتخابات یادآوری نشده است و این تشکیل 

نیز تا کنون منظور نشده است.
این در حالی است که مطابق شیوه استخدام کارکنان در 
کمیسیون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات متعهد 
شده تا با استفاده از شیوه رقابت آزاد افراد شایسته را 
برای بست های خالی این نهاد به منظور پیشبرد به موقع 

امور اداری به کار بگمارند.
پس از تعدیل قانون انتخابات و برای حفظ شفافیت در 
روند استخدام کارکنان دایمی کمیسیون انتخابات، هر 
خدمات  و  اداری  اصالحات  )کمیسیون  کمیسیون  دو 
ملکی و کمیسیون مستقل انتخابات( موظف شدند که 
از آغاز تا ختم پروسه امتحان با حضور نماینده نظارتی 

خویش، پروسه را نظارت  کنند.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصالحات 
اداری و خدمات ملکی، گفت که پس از تعدیل قانون 
انتخابات بست های خالی شان را  انتخابات، کمیسیون 

کمیسیون  و  می گذارد  میان  در  نهاد  این  با  و  شناسایی 
اصالحات اداری و خدمات ملکی، بست های خالی را اعالن، 
افراد واجد شرایط را شارت لیست و در قسمت برگزاری 
امتحان تحریری با استفاده از سیستم کمپیوتر با این نهاد 

همکاری می کند.
او گفت که روند استخدام افراد برای ۲۱ بست کمیسیون 
بوده اند،  دومی  و  اولی  واحدهای  که  انتخابات  مستقل 
نهایی شده است. وی افزود که سایر موارد چون مصاحبه 
خود  به  جمهور،  رییس  سوی  از  حکم  اخذ  کاندیدان،  با 
سخنگوی  می گردد.  بر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کرد  تصریح  ملکی  و خدمات  اداری  اصالحات  کمیسیون 
که مالکیت روند استخدام از آن کمیسیون انتخابات است.

کارمند  یک  در حق  که  در صورتی  گفت  او  حال  این  با 
خدمات ملکی حق تلفی شده باشد، فرد یادشده می تواند 
و  کند  درج  کمیسیون شکایت  این  شکایات  بورد  در  که 
اتخاذ  قانون تصمیم  از بررسی الیحه وظایف مطابق  پس 

خواهد شد.
تقرر خالف قانون رییس تدارکات

انتخابات  کمیسیون  در  قانون  خالف  گزینش  تنها  این 
کمیسیون  تشکیالتی  چارت  در  که  همان طوری  نیست. 
آمریت  تنها  نهاد  این  ساختار  در  آمده  انتخابات  مستقل 
اما رهبری  تدارکات وجود دارد و ریاستی در کار نیست. 
کمیسیون انتخابات در نبود تشکیل، محمدآصف جالل زی 
را به عنوان رییس تدارکات به ریاست جمهوری پیش نهاد 

کرده است.
با صدور حکم  تاریخ ۲۴-۴-۱۳۹۸  به  نیز  رییس جمهور 
شماره ۱۰۱۹ تقرر وی را در بست رتبه دوم به حیث رییس 
تدارکات کمیسیون انتخابات منظور کرده است. در حالی 

که در تشکیل کمیسیون چنین بستی وجود ندارد.
حاضر  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  از  هیچ یک 

نشدند که در این مورد پاسخ دهند.
گزینش ها و شیوه ی استخدام افراد در کمیسیون مستقل 
موالنامحمد  باری  است.  شده  خبرساز  همواره  انتخابات 
عبداهلل، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت که استخدام 

کارکنان انتخاباتی با تبعیض قومی و زبانی همراه است.
مکتوب بازی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص 
استخدام معاون مالی و اداری دبیرخانه این کمیسیون، نیز 
پیش از این باعث سردرگمی کمیسیون مستقل اصالحات 
در  که  اسنادی  طبق  است.  شده  ملکی  خدمات  و  اداری 
اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، سه مقام کمیسیون 
مستقل انتخابات در مدت چهار ماه دست کم چهار مکتوب 
متناقض را در پیوند به بست خالی معاونت مالی و اداری 
اصالحات  به کمیسیون مستقل  این کمیسیون  دبیرخانه 

اداری و خدمات ملکی فرستاده اند.

دو پست کلیدی در کمیسیون مستقل انتخابات 
برخالف قانون ایجاد شده است

آغاز  رویا  یک  از  همه چیز  گاهی 
می تواند  که  رویایی  می شود. 
نقشه راه موفقیت شود. زنده گی 
فرازوفرودهای  با  فرد  هر 
همراه  است  ممکن  بی شماری 
باشد. پیچ و خم های که انسان ها را 
می سازد و برای شان درس زنده گی 
یک سان  افراد  تمام  زنده گی  که  شک  بدون  می آموزاند. 
دردسرهایی  و  موفقیت ها  خودش  برای  کس  هر  نیست. 
دارد. اما آن چه برای همه مان مصداق پیدا می کند، با اراده 

و مصمم ماندن در مسیر دشوار زنده گی است.
آن چه در این نوشته گنجانیده شده، انتقال تجربه، آزمون  و 
پیام یک  جوان به هم نسالنش است. این که  زنده گی  یعنی  
برآورده شدن رویاهایی  و  اهداف  به  برای رسیدن  مبارزه 
 که  برای به دست آوردن شان باید از خیلی چیزها گذشت.

طفولیت  دوران  افغانستان،  امروز  جوانان  از  خیلی  مانند 
آن چه  اما  بود ،  همراه  به  متعددی  چالش های  با  نیز  من 
برایم از همان دوران مهم و باارزش جلوه می کرد، علم و 
با  فرازوفرودهایش  تمام  با  را  بود. ۱۲ سال مکتب  دانش 
که  باورمندم  اکنون  رساندم.  پایان  به  اول نمره گی  درجه 
چند  اول نمره گی،  برای  خواندن  درس  جای  به  ای کاش 
خیلی  از  هم رفته  روی  می کردم.  مطالعه  بیش تر  کتاب 
فرصت ها استفاده کردم. در دوران مکتب عالقه ی خاصی 
این  وارد  خود،  تصمیم  با  داشتم.  خبرنگاری  رشته ی  به 
نیز  دوره  این  سال  چهار  شدم.  هرات  دانشگاه  در  رشته 
و  صوتی  تصویری،  رسانه های  با  کار  کنار  در  گذشت. 
روی  کردم.  استفاده  نیز  بیرونی  برنامه های  از  روزنامه ها، 
این  اصلی  هدف  چون  نمی کنم.  صحبت  زیاد  دوره  این 
نوشته بر می گردد به روایت  دانشجویی  که  دور از وطن 

با چالش ها مبارزه کرد.
اندونیزیا اما چرا؟

در اوایل برای خودم هم مبهم بود. چون قباًل برای فراگیری 
دقیقی  معلومات  بودم.  نکرده  فکر  کشور  این  به  تحصیل 
سرزمین  )در  این جا  فعاًل  مرا  سرنوشت  اما  نداشتم.  هم 
مجمع الجزایر(  قرار داده است. بعد از ختم دوره لیسانس، 
بودم.  رقابت  طریق  از  بورسیه  گرفتن  تالش  در  سخت 

برای شماری  اشتراک  رفت. چانس  اعالن  به  است، 
این  در  بود.  مهیا  نیز  خارجی  دانشجویان  از 
بیش  کشور،  چندین  رییس جمهورهای  کنفرانس 
و خارجی  داخلی  دانشجوی  و صدها  ده ها سفیر  از 
بلکه  نه،  اشتراک کننده  به عنوان  شرکت می کردند. 
دادم.  درخواست  سخنران،  و  »پنلیست«  عنوان  به 
تصور هم دوره هایم این بود که شاید کامیاب نشوم، 
اما خوشبختانه کامیاب شدم. در مورد نقش جوانان 
در دموکراسی، مقاله ای نوشتم و چند »سالید« برای 
ارایه کردن آن آماده کردم. می دانستم که این بهترین 
فرصت برای ذهنیت سازی است. باید در چنین برنامه  
بزرگی با آماده گی کامل ظاهر می شدم. از میان ۱۵۰ 
عنوان  به  نفرمان  هشت  تنها  بین المللی،  دانشجوی 
»پنلیست« انتخاب شده بودیم. روی هم رفته با اراده 
شکل  بهترین  به  نهایت  در  و  رفتم  برنامه  به  قوی 
تا وزیر  برنامه سبب شد  پایان رسید. آن  به  ممکن 
امور خارجه اندونیزیا، معاون رییس جمهور اندونیزیا، 
با من  شماری از سفیران، دیپلمات ها و دانشجویان 
نزدیک شوند و تشویقم کنند. در ضیافتی  که  برای 
دیپلمات ها از سوی وزیر خارجه اندونیزیا ترتیب داده 
بااهمیت  زیاد  برایم  نیز دعوت شدم.  من  بود،  شده 
پایان  رخصتی های  در  توانستم  آن  تعقیب  به  بود. 
سمستر، در سفارت جمهوری اسالمی افغانستان به 
عنوان نخستین دانشجوی افغان »یک دوره تخصصی 
و کارآموزی« را سپری کنم. در این مدت با شماری 
کشورهای  دیپلمات های  و  اندونیزیا  بانفوذ  افراد  از 
در  زیاد تالش کردم که  تا حد  آشنا شدم.  مختلف 
کنار کسب تجربه، ارتباطاتم را نیز قوی کنم. بعد از 
اشتراک  نیز  برنامه دیگر  با سفارت، در چندین  کار 
کردم و در هر کدام شان با اعتمادبه نفس باال و اراده ی 
قوی به نماینده گی از کشورم ظاهر شدم. بی نهایت 

تالش می کردم تا ذهنیت سازی کنم.
ریتنو،  خانم  با  مالقات  چند  از  بعد  که  بود  همین 
تا  شد  آن  بر  تصمیم  اندونیزیا،  خارجه  امور  وزیر 
و  تخصصی  یک دوره  بتوانم  رقابت  یک  طریق  از 
کارآموزی را در وزارت امور خارجه به پیش ببرم. از 

کنم. هرگز  تحصیل  توان خودم  به  باید  که  داشتم  باور 
تالش های  که  بیاورم  دست  به  بورسیه ای  نمی خواستم 
۱۶ سال گذشته من نادیده گرفته شود. چون آرزوی هر 
جوان است که در یک بورسیه شفاف و رقابتی کامیاب 
یک  که  داشتم  باور  دارد.  فوق العاده ای  لذت  این  شود. 
دانشجو در هر گوشه  دنیا که باشد، می تواند چالش ها را 

به فرصت بدل کند.
قریب به یک سال پیش در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ میالدی، از 
طریق بورسیه ا ی به نام )کا.ان.بی( به اندونیزیا آمدم. سه 
نفر از کل افغانستان برای ماستری کامیاب شده بودیم. 
در اوایل با این کشور و مردمش بیگانه بودم. دانشجویان 
افغان نیز در این کشور خیلی کم بودند. می دانستم سفر 
سختی در پیش است، اما باورمند و مصمم بر آن بودم که 
به تمام چالش ها به یاری خداوند فایق خواهم آمد. سفر، 
انسان را می سازد. از نعمت خیلی چیزها محروم می شوید 
می کنید.  حاصل  آشنایی  جدید  نعمت های  خیلی  با  و 

روی هم رفته، دوران پر خاطره و آموزنده ای است.

تصویر افغانستان در اندونیزیا
کشورم  خوب  نماینده  می خواستم  یک جوان،  عنوان  به 
این  در  کشورمان  از  درستی  تصویر  می دانستم  باشم. 
هویدا  بیش تر  برایم  زمانی  این  ندارد.  وجود  دنیا  گوشه  
از  و شماری  گرفتم. من  را  اقامه خودم  برگه ی  که  شد 
دانشجویان بین المللی از کشورهای مختلف به خاطر اخذ 
اقامه به اداره مهاجرت رفتیم. برای کشورهای دیگر، دو 
هفته تا یک ماه برای اخذ اقامه در نظر گرفته شده بود ، 
اما برای افغانستان قریب به پنج الی شش ماه. دلیلش را 
پرسیدم، رهنمای ما که از دانشگاه بود، جلو همه گفت 
ردیف  در  و  است  کشور جنگ زده  یک  افغانستان  چون 
کشورهای ناامن قرار دارد،  زمان می برد تا ما از هویت 
با  لحظه  همان  کنیم.  حاصل  اطمینان  بیش تر  خودت 
زیاد،  اندازه ای  تا  را  ذهنیت ها  این  که  بستم  عهد  خود 
تنها  بودن  اراده  با  و  تالش  تحصیل،  داد.  خواهم  تغییر 

راهی بود که می توانستم این ذهنیت را تغییر بدهم.
دموکراسی  »مجمع  بین المللی  برنامه ی  بعد،  ماه  یک 
اندونیزیا  دولت  سیاسی  برنامه  بزرگ ترین  که  بالی« 

این آزمون نیز با موفقیت گذشتم. فکر می کردم مسیرم 
روبه رو  خوش  خبرهای  با  روز  هر  چون  است،  درست 
اراده ی قوی و مثبت اندیشی من  می شدم. علت آن هم 
بود. در نهایت به بخش آسیای مرکزی و جنوبی وزارت 
امور خارجه مصروف کار شدم. در یکی از نشست هایی 
جنوبی  کوریای  و  اندونیزیا  خارجه  امور  وزیران   که  
داشتند، من گرداننده بودم. در ختم برنامه خانم ریتنو 
مرا خواست و رو به طرف وزیر خارجه کوریای جنوبی 
کرد و گفت: »من افغانستان را بیش تر از پرویز شناختم. 
او یک دانشجوی فعال ما است و من مانند فرزندم او را 
اندازه ای مسوولیتم  دوست دارم.« آن لحظه فهمیدم تا 
شماری  که  نگذشت  چندی  کرده ام.  ادا  درستی  به  را 
برای  افغانستان  پترولیم  و  معادن  وزارت  کارمندان  از 
من  آمدند.  اندونیزیا  به  آموزشی  دوره  یک  فراگیری 
ترجمان  و  هم آهنگ کننده  عنوان  به  تا  مامور شدم  نیز 
عالی گذشت. در کنار  نیز  این دوره  همراهی شان کنم. 
فعال  نیز  دانشگاه  در  تا  کردم  تالش  فعالیت ها،  این 
باشم. به عنوان دانشجوی فعال در یکی از روزنامه های 
رشته  برتر  دانشجوی  عنوان  به  شدم.  معرفی  اندونیزیا 
از  یکی  انتخاب شدم.  »اونپد«  دانشگاه  عامه«  »اداره ی 
تحقیق هایم در یکی از ژورنال ها و کنفرانس بین المللی 
در  نیز  اکنون  حال،  هر  به  شد.  انتخاب  اندونیزیا  در 
تالشم تا روی چند برنامه دیگر کار کنم. یکی از آن ها 
که  است  اندونیزیا  جمهوری  ریاست  معاونت  در  کار 

تاییدی آن را دریافت کرده ام.
خیلی  مسافرت  یک ساله  دوره  این  هم نسالنم:  به  پیامی 
دارد،  خوبی  که  اندازه ای  به  مسافرت  گذشت.  دشوار 
دلتنگی ها و بدی هایی نیز دارد. دوری از خانواده، دوستان 
و  غذا  زبان،  فرهنگ،  از  است.  دشوار  وطن،  ویژه  به  و 
رفتارهای اجتماعی مختلف گرفته تا حس بیگانه گی همه 
جوان  سفیران  عنوان  به  اما  مسافرت اند.  چالش های  از 
افغانستان، رسالت ما است که تصویر خوب کشورمان را 
تمثیل  مثابه ی  به  عمل کردمان  هر  بگذاریم.  نمایش  به 
این  از  که  است  است. شایسته  نسل  و هویت یک  اراده 
فرصت ها به نحو عالی آن استفاده کنیم. چون این دوره 
زود می گذرد، اما آن چه باقی می ماند، عمل کرد، آموزش و 
ارتباطات مان است. افغانستان سخت نیازمند نسل جوان 

بیدار، باانگیزه و وطن دوست است.

روایتی از تبدیل چالش ها به فرصت ها

پرویز مصمم



نثاراحمدعبدالرحیمزی:

عبدالرحیم زی،  نثاراحمد 
برنده  افغان و  تکواندوکار جوان 
جوانان،  المپیک  برنز  مدال 
می گوید که به دلیل بی توجهی 
افغان،  ورزش کاران  وضعیت  به 
به ویژه گرفتن مدال المپیکی اش 
جمهوری،  ریاست  ارگ  سوی  از 
رشته  از  که  است  شده  مجبور 
روزنامه  با  گفت وگو  در  وی  کند.  خداحافظی  تکواندو 
المپیک وی حدود ده ماه پیش  افزود که مدال  8صبح 
این که  دلیل  به  غنی  جمهور  رییس  سکرتر  سوی  از 
ورزشکاران را مورد تشویق قرار می دهند، گرفته شده و 
دریافت  به  موفق  وی  پی هم،  تالش های  وجود  با  هنوز 

دوباره آن نشده است.
ورزش  به  پیش  سال  سه ونیم  عبدالرحیم زی  نثاراحمد 
تکواندو رو آورد و شش ماه پس از حضور در این رشته، 
وی  کند.  کسب  آسیا  سطح  در  را  نقره  مدال  توانست 
جهان  کشور  میان ۶۳  رقابت های  در  توانست  هم چنان 
که در کوریا برگزار شد، مدال طال کسب کند. عالوه بر 
المپیک نیز موفق عمل  این، وی در رقابت های سهمیه 
کرد و توانست در رقابت های المپیک اشتراک کند. آقای 
دور  سومین  در  توانست  پیش  سال  دو  عبدالرحیم زی 
شد،  برگزار  آرژانتین  در  که  جوانان  المپیک  رقابت های 

مدال برنز المپیک را کسب کند.
وی اما به تازه گی بنا بر بی توجهی ریاست تربیت بدنی 
و ورزش و کمیته ملی المپیک، خداحافظی اش از رشته 
ورزشی تکواندو را اعالم کرده است. آقای عبدالرحیم زی 
روز جمعه، ۱۲ میزان در گفت وگو با روزنامه 8 صبح افزود 
که این تصمیم را پس از بی توجهی اداره های تربیت بدنی 
و ورزش و کمیته ملی المپیک به حقوق ورزشکاران  اتخاذ 

دهه  چهار  طی  را  چیز  همه  جنگ، 
از  پیش  افغانستان  گرفت.  ما  از 
همسایه  کشورهای  از  بسیاری 
ساخته  فوتبال  ملی  تیم  خود 
بود. اولین مسابقه این تیم در ۲5 
آگست سال ۱94۱ یعنی 78 سال 
مکسیکو  ملی  تیم  مقابل  در  پیش 
صورت گرفت که با نتیجه مساوی 
۰-۰ به پایان رسید. حتا کشورهایی مانند ایران، نخستین 
بازی های ملی خود را در مقابل افغانستان انجام دادند. اما 
قهرمان  کشیدند،  قامت  فوتبال  عرصه  در  این  کشور  همه 
شدند، شور و شادی آوردند و در این میان، افغانستانی که 
سال ها تاریخچه طوالنی تری در فوتبال دارد، هنوز حتا در 
بازی های مقدماتی جام باشگاه های آسیا نتوانسته جای پایی 

باز کند.
حاال بعد از سال ها و با قرار گرفتن لیگ برتر فوتبال کشور 
در جایگاه سی و ششم لیگ های آسیایی، این فرصت فراهم 
برای  غرب،  حوزه  نماینده ی  هری رود،  توفان  تا  گردیده 
رسیدن به مرحله ی گروهی، در ماه دلو سال روان خورشیدی 
چند بازی در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد.

حریفان تیم طوفان هری رود در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا، 
تیم هایی از کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قرغیزستان 
هستند که قهرمان جام حذفی داخلی کشورشان شده اند. 
هر چند تیم ملی کشور ما در مسابقات بین المللی مختلف 
باشگاهی،  سطوح  در  اما  داشته،  حضور  اخیر  سال های  در 

افغانستان چیزی برای گفتن نداشته است.
تنها تیم فوتبال شاهین آسمایی در سال ۲۰۱7 به عنوان 
تیم،  این  این مسابقات شرکت کرد.  افغانستان در  نماینده 
قهرمان فصل پنجم لیگ  برتر افغانستان در آن سال بود و در 
 »FC CUP« ۲۰۱7 مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا
در نخستین دیدارش بازی را یک بر صفر به تیم حاصالت 
تاجیکستان واگذار کرد. شاهین در نهایت نتوانست مسابقات 

معنویت  به  مادی،  بعد  از 
توجه  دست آوردهای شان 

کنند. وی افزود، پس از کسب 
مدال المپیک، نثاراحمد 

تقدیر  عبدالرحیم زی 
شده و رییس تربیت 
نیز  ورزش  و  بدنی 
بسته  امتیازی را برای 
رفع  و  مدال  کسب 
اقتصادی  مشکالت 
وی در نظر گرفته، اما 

وی خواستار امتیازات بیش تر از سوی ریاست تربیت بدنی 
و ورزش شده است.

را  عبدالرحیم زی  نثاراحمد  خواسته های  او  حال،  این  با 
فدراسیون  و  بدنی  تربیت  ریاست  صالحیت  از  بیش تر 
تکواندو خواند و افزود که مدال وی برای تفویض امتیاز که 
قرار بود پس از تصویب قانون ورزش در پارلمان، توسط 
حکومت به مدال آوران داده شود، در اختیار ارگ ریاست 
جمهور قرار داشت. آقای تره کی تایید که مدال المپیکی 
انتقادها  نثاراحمد عبدالرحیم زی به محض مطرح شدن 
بدنی و  تربیت  به ریاست  او، دوباره  اعالم خداحافظی  و 

ورزش فرستاده شده است.
در همین حال، مسووالن در ریاست تربیت بدنی و ورزش 
تمامی  که  تصریح می گویند  نیز  المپیک  ملی  و کمیته 
به کار بسته اند،  را  از ورزشکاران  برای حمایت  راهکارها 
ورزشکاران،  خواسته های  از  شماری  به  رسیده گی  اما 
حالی  در  انتقادها  این  است.  باالتر  اداره ها  این  سویه  از 
از  ورزشی  فدراسیون های  از  که شماری  مطرح می شود 
نبود بودجه کافی و امکانات برای پیش برد امورشان خبر 

می دهند.

سهمیه حضور در جام باشگاه های فوتبال جهان را به دست 
می آورد.

در غرب آسیا، جایی که افغانستان در سال های اخیر یکی 
از نماینده گان فوتبال این بخش است، کشورهای عربستان 
سعودی و ایران دارای ۳ سهمیه ی مستقیم و ۱ سهمیه ی 
و  عربی  متحده  امارات  کشورهای  )پلی آف(،  غیر مستقیم 
قطر دارای ۲ سهمیه ی مستقیم و ۲ سهمیه ی غیر مستقیم 
)پلی آف( و کشور اوزبیکستان دارای ۲ سهمیه ی مستقیم و 
۱ سهمیه ی غیر مستقیم )پلی آف( می باشند. البته کشورهایی 
که امتیاز باالیی از نظر ملی و باشگاهی در سطح آسیا کسب 
کنند، می توانند در مرحله پلی آف حضور داشته باشند و پس 

از موفقیت در آن مرحله به مرحله گروهی برسند.

تاریخچه جام باشگاهی آسیا
جام باشگاهي آسیا در سال ۱9۶7، حدود ۱۳ سال پس از 
تاسیس کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط تونکو عبدالرحمن، 
سیاست مدار مالزیایي پایه ریزي شد تا نام او براي همیشه در 
تاریخ ورزش قاره کهن ثبت شود. او ایده رقابت هاي سراسري 
فوتبال در قاره آسیا را با هدف نزدیکي ملل مختلف آسیایي 
بنیاد نهاد و در یک بازه زماني کوتاه مدت اندیشه خود را به 
مرحله عمل درآورد تا جام قهرماني باشگاه هاي آسیا در سال 

۱9۶7 در بانکوک راه اندازي شود. 
این رقابت ها در طول سال ها با فراز و نشیب بسیاري همراه 
شد که متاثر از شرایط خاص سیاسي و اقتصادي حاکم بر 
کشورهاي قاره آسیا بود. این مسایل باعث شده بود که از 
سال ۱97۲ تا ۱984 به مدت ۱۲ سال این بازي ها برگزار 
نشود؛ اما از اواسط دهه هشتاد میالدي و هم زمان با رونق 
اقتصادي و تغییر نگرش ملل آسیایي به پدیده هاي فراگیر 
اهمیت خاصي  هم  آسیا  باشگاه هاي  قهرماني  جام  جهاني، 
پیدا کرد و هر سال بهتر از دوره قبل برگزار مي شود و اکنون 
مي بینیم که لیگ قهرمانان آسیا به طور مرتب همه ساله در 

قاره برپا مي گردد.

با  آقای عبدالرحیم زی، ورزشکاران  به گفته  است.  کرده 
دستمزد اندکی که به آنان پرداخته می شود، نمی توانند در 
عین زمان به تمرینات ورزشی و سایر مشکالت مالی شان 

رسیده گی کنند.
آقای عبدالرحیم زی می گوید که مدال وی پس از تقدیر 
زیرک،  عبدالرحیم  سوی  از  جمهوری،  ریاست  ارگ  در 
سکرتر رییس جمهور غنی به دلیل این که قرار است آنان 
اما  قرار دهد، گرفته شد،  تقدیر  مورد  دیگر  وعده  در  را 
می گوید که مدال وی هنوز دوباره به او بازگردانده نشده 
و ورزش و  بدنی  تربیت  ریاست  است. وی مسووالن در 
کمیته ملی المپیک را در پیوند به عدم توجه به وضعیت 

ورزشکاران مقصر دانست.
وی تصریح کرد که با وجود به دست آوردن مدال المپیک 
جوانان، هنوز به حد کافی مورد تقدیر قرار نگرفته و امتیاز 
کافی برایش پرداخته نشده است. او با مقایسه چالش های 
اندک  و دستمزد  ورزشی  مربیان  و  ورزشکاران  روی  فرا 
آنان، افزود که نیاز است تا به ورزشکاران در حد جایگاه 
آنان، توجه شود. وی تایید کرد که در صورت رسیده گی 
به وضعیت ورزش کاران و پرداختن حقوق شایسته جایگاه 

آنان، حاضر است دوباره به میدان باز گردد.

»ورزشکاران به ابعاد معنایی اولویت دهند«
هم زمان با این، سرمربی تیم ملی تکواندو کشور هرچند 
تایید می کند که مدال نثاراحمد عبدالرحیم زی به ریاست 
تربیت بدنی و ورزش تحویل داده شده، اما از ورزشکاران، 
معنایی  ابعاد  به  که  می خواهد  مدال آوران  ویژه  به 

موفقیت های شان »ارجحیت« بدهند.
بشیر تره کی، سرمربی تیم ملی تکواندو خداحاظی نثاراحمد 
عبدالرحیم زی را »ضایعه« برای رشته تکواندو در کشور 
خواند و تصریح کرد که نیاز است تا ورزشکاران بیش تر 

را به برد ادامه دهد و به مراحل بعدی صعود کند.
افغانستان در مسابقات  از کشور جنگ زده  تیم  حضور یک 
پیام آور  دارد،  بیننده  میلیون ها  که  آسیا  قهرمانان  جام 
ورزش دوستی و صلح خواهی مردم افغانستان می تواند باشد. 
تردیدی نیست که پس از مسابقات جام ملت های آسیا که 
جام  نداشته،  اکنون حضور  تا  آن  در  هیچ گاهی  افغانستان 
می شود،  برگزار  باشگاهی  صورت  به  که  آسیا  قهرمانان 
رویداد  این  است.  کهن  قاره  در  فوتبالی  رویداد  مهم ترین 
و  دهد  تغییر  را  افغانستان  به  نسبت  جهان  نگاه  می تواند 
جهانیان را باورمند بسازد که نسل جوان افغانستان می تواند 

نوید بخش آینده درخشان این سرزمین باشد.

لیگ قهرمانان آسیا چیست؟
باشگاه های  جام  نام  با  گذشته  در  که  آسیا  قهرمانان  لیگ 
آسیا شناخته می شد، توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا اداره 
لیگ  این  در  کشور  هر  برتر  تیم   4 تا   ۱ معموالً  می شود. 
حضور دارند )تعداد تیم ها بسته گی به رتبه بندی هر کشور 
یابد(. این  یا کاهش  افزایش  دارد و به فراخور آن می تواند 
رقابت فقط شامل تیم های برتر آسیا می شود. این مسابقات 
مهم ترین مسابقات باشگاهی در سطح آسیا است و می توان 
آن را هم ارزش با جام لیبرتادورس، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ 
قهرمانان آفریقا، لیگ قهرمانان کونکاکاف و لیگ قهرمانان 

اقیانوسیه دانست.
یک دیگر  با  رقابت  این  مقدماتی  دور  در  تیم   ۳۲ مجموعاً 
مسابقه می دهند. باشگاه هایی از لیگ های قدرتمند آسیایی 
را به دست  به صورت مستقیم سهمیه حضور در رقابت ها 
می آورند. عالوه بر آن، باشگاه هایی از لیگ های کم اعتبارتر 
هم می توانند با برگزاری یک دیدار پلی آف، سهمیه حضور 
در رقابت ها را به دست آورند، ضمن این که آن ها می توانند 
در ای اف سی کاپ حضور یابند. از سال ۲۰۰9 به این سو، 
قهرمان رقابت ها نمی تواند به صورت مستقیم سهمیه سال 
بعد رقابت ها را به دست آورد. قهرمان لیگ قهرمانان آسیا، 

اهمیت حضور افغانستان در لیگ قهرمانان آسیا

حسیب بهش

پیمان

 خبرهای کوتاه ورزشیویـــــــژه ورزش

تیم   کاپیتان  و  توپ انداز  راشدخان، 
دلیل کسب  به  افغانستان  ملی کرکت 
سن  به  رسیدن  از  پیش  ویکت   ۱7۶
کتاب  در  را  اسمش  بیست ساله گی، 
بهترین  که  وی  کرد.  ثبت  گینس 
بیست آوره  رقابت های  در  توپ انداز 
بیست   سالگرد  تازه گی  به  است، 

گرفت. جشن  را  ساله گی اش 

که  لیورکوزن  بایر  تیم  بازیکن  امیری،  ندیم 
دیدارها  در  حضور  برای  دارد،  افغانی  اصالت 
دوستانه به تیم ملی فوتبال آلمان دعوت شد. 
وی که از گزینه های حضور در تیم ملی فوتبال 
اساس  بر  می رفت،  شمار  به  افغانستان 
فوتبال  جهانی  فدراسیون  قوانین 
»فیفا«، دیگر نمی تواند تیم ملی اش 

را تغییر دهد.

مسوول  عنوان  به  انگلستانی  مولز  اندی 
کرکت  دایرکتر  و  گزینش  کمیته 
وی  شد.  گماشته  افغانستان  بورد 

بوده  این عضو کمیته گزینش  از  پیش 
و سابقه سرمربی گری تیم ملی کرکت 

نیز داشت، قرار است به حیث 
و  گزینش  کمیته  مسوول 

دایرکتر ایفای وظیفه کند.

فهرست 23 بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان برای رقابت با تیم ملی 
عمان اعالم شد. قرار است این دیدار روز پنج شنبه، 18 میزان در چارچوب 
مقدماتی  رقابت های 
 2022 جهانی  جام 
ملت های  جام  و 
آسیا 2023 در شهر 
پایتخت  مسقط، 
شود. برگزار  عمان 

سه بازیکن تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال کشور 
در جمع ۱۰ ستاره برتر آسیا قرار گرفتند. 
محمد جواد صفری، سید حسین موسوی و 
فرزاد محمودي که نقش قابل مالحظه ای در 

نایب قهرمانی تیم فوتسال در رقابت های قهرمانی 
یافتند. حضور  فهرست  این  در  داشتند،   آسیا 

جهان

افغانستان
شنبه

شماره 3203

13 میزان 1398
5 اکتوبر 2019

قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

6

به ورزشکاران 
در حد 

جایگاه شان توجه 
صورت نمی گیرد 

لیگ  گروهی  بازی های  دوم  هفته  ادامه  در 
قهرمانان اروپا، بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ 
میزبان اینترمیالن بود که این دیدار با برد ۲ 
بر ۱ بارسلونا به پایان رسید. لویز سوارز، مهاجم 
بارسلونا توانست هر دو گول بارسلونا را وارد دروازه 
به  را  اینتر  تک گول  نیز  مارتینز  الئوتارو  و  کند 

ثمر رساند.

لیگ  گروهی  دیدار  در  توانست  یوونتوس 
قهرمانان اروپا، با سه گول بایر لیورکوزن را 
گونزالو  را  یوونتوس  گول های  کوبد.  درهم 
هیگواین، برناردسکی و کریستیانو رونالدو به 
ثمر رساندند. یوونتوس با کسب سه امتیاز 
اتلتیکو  با تفاضل بهر نسبت به  این دیدار 

مادرید در صد جدول قرار گرفت.

لیگ  گروهی  مرحله  از  دیدار  جذاب ترین  در  
قهرمانان اروپا، تیم بایرن مونیخ آلمان توانست 
7 بر ۲ تیم تاتنهام، نایب قهرمان اروپا 
دیدار،  این  در  دهد.  شکست  را 
کناری  مهاجم  گرنابری  سرژ 
بایرن چهار گول به ثمر رساند 
لیگ  هفته  بازیکن  بهترین  و 

قهرمانان لقب گرفت.

لیگ  گروهی  دیدار  دومین  در  مادرید  ریال  تیم 
قهرمانان اروپا، ۲ بر ۲ برابر تیم کلب بروخه بلژیک 
متوقف شد و دوباره امتیاز از دست داد. گول های 
به ثمر  این دیدار راموس و کاسمیرو  را در  ریال 
بوناونتور دو  ایمانویل  بروخه  برای کلب  رساندند. 

گول را وارد دروازه ریال مادرید کرد. 

لیگ  گذشته  دور  قهرمان  لیورپول،  تیم 
این  گروهی  دیدار  در  اروپا  قهرمانان 
رقابت ها توانست با نتیجه 4 بر ۳ از سد 
تیم سالزبورگ اتریش بگذرد. گول های 
لیورپول را محمد صالح دو بار و مانه و 
روبرتسون یک یک بار به ثمر رساندند.
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Community Livestock and Agriculture Project CLAP

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

 

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، اعمار شبکه آبیاری برملنگ واقع قریه ملنگ اولیا ولسوالی خاک جبار 
والیت کابل را با شرکت محترم ساختمانی لوی دامان دارای جواز نمبر )D-36792( آدرس- 
مارکیت الخلیج کمپنی ناحیه 5 مرکز کابل ، به قیمت مجموعی )7,875,8۳5,4۰( هفت 
میلیون هشت صدو هفتاد پنج هزاروهشت صدو سی وپنج اعشاریه چهل  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، 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.

 دفتر بین المللی ورلد ریژن در افغانستان 
 در خواست اشتراک و ثبت شرکت ها و نهادها 

 بیمه -  صحی:
 خدمات بیمه صحی در داخل و خارج از کشور

 خدمات توزیع پول در هرات و قلعه نو:
 خدمات پول نقد و حواله

 تخته  سولر و وسایل آن:
 تخته سولر 

 انویرتر
 وسایل برای سولر

 شرکت های خدماتی لوجستیکی:
 خدمات لوجستیکی، وسایل و اشیا

 مواد سوخت: 
 دیزل 
 پطرول

 نفت سفید  
 آب و حفظ الصحه:

 پمپ آب، پایپ و  ابزارها
 نماینده گی های سفر

 تکت هوایی و طی مراحل کردن ویزا
 شرکت های خدمات ترجمانی

 دری، انگلیسی و پشتو
 بررسی  و مشاوره:

 شرکت های بررسی خارجی 
 شرکت های مشاوره ای

 وسایل اداری و فرنیچر:
 لوازم برقی، میز های اداری، وسایل، فرنیچر

 وسایل و لوازم  اداری و التحریر:
  وسایل اداری و مکتب 

 مواد غذایی و نوشیدنی:
 مواد غذایی و نوشیدنی

 بسته های غذایی / میوه خشک
 وسایل و لوازم  خانگی: 

 کیت های صحی
 کیت های آشپز خانه 

 کیت های اساتید
 هوتل/ رستورانت

 هوتل برای بود باش در قلعه نو، هرات و کابل

 ورلد ویژن یک سازمان بشر دوستانه، انکشافی و دفاعی  بوده که به شمول افغانستان  در نزدیک به ۱۰۰ کشور 
در جهان فعالیت دارد. 

دفتر ورلد ویژن افغانستان از تمامی فروشنده گان و نهاد های خدماتی واجد شرایط که دارای ظرفیت کافی در 
امور تجارتی و خدماتی خود می باشند، دعوت به عمل می آورد تا در پروسه ارزیابی و ثبت شرکت خود با تهیه 

اسناد خواسته شده , شرکت خود را با دفتر 
محترم ورلرد ویژن ثبت و راجستر نمایند. دفتر ورلد ویژن خدمات و اجناس ذیل را در سال آینده ضرورت دارد 

و شرکت های محترم  می توانند شرکت خود را با دفتر ورد ویژن ثبت نام نمایند. 

 رستورانت برای تریننگ ها، گردهمایی ها و محافل 
در هرات، قلعه نو و هرات

 خدمات چاپی
 چاپ افست

 چاپ بنر
 لوازم کامپیوتر

 لپ تاپ، دیسکتاپ
 لوازم کامپیوتری، پرنتر و کاتریج برای پرنتر

شرکت های عالقه مند،  ذیصالح، شرکت های معتبر 
ارائه  و  کار   پیمان  های  شرکت   ، شده  تاسیس  و 
مالی قوی، شماره  دهندگان خدمات دارای پیشینه 
مالیه دهی  معتبر و تجربه صحیح در خدمات فوق 
دعوت به عمل می آید تا در پروسه ارزیابی قبلی با 

ارایه اسناد  زیر اشتراک نمایند.
۱. ارائه یک کپی از جواز شرکت راجستر شده؛ جواز 

ثبت،  جواز تجارت و اسناد مشابه 
پرداخت  اسناد  مالیات،  ثبت  از  کاپی  یک  ارائه   .۲

مالیاتی  و یا اسناد مشابه  
۳. ارائه اطالعات در مورد ساختار مالکیت )نام مسول 

شرکت /مالک(
4. ارائه صورت حساب  دو سال گذشته، ثبت مالیات   

و اسناد مشابه 
5. ارائه ریفرینس )مرجع(، از مشتریان قبلی  

۶. باید از تخلفات قانونی که در سه سال گذشته در 
دادگاه تصویب شده است، پاک شود.   

توضیحات در جریان پروسه خواسته میشود از :  
دفتر بین المللی  ورلد ویژن در افغانستان  

واقع سرک والیت، کوچه مقابل ریاست زراعت، هرات، 
افغانستان ، شماره تلفن ۲۲۳۱۱74 4۰ 9۳+ 

اسناد را  می توانید الکترونیکی )از طریق ایمیل( یا هم 
داخل پاکت الک شده به آدرس که در باال ذکر شده 

است ارایه بدارید. 
تاریخ ختم پذیریش  برای اسناد ۲۰ آکتوبر ۲۰۱9 

روی  در  دارید  عالقه  آن  به  شما  که  کتگوری  لطفاٌ 
پاکت یا هم در قمست موضوع )Subject(، ایمیل 

بنویسید.
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سال یازدهم

7 بایسکلهایقدیمی؛

یار و همراه مردم قدیم 

است  قدیمی  نقلیه ی  وسایل  از 
با آن خاطره دارند  که خیلی ها 
بوده  کودکی شان  ایام  یار  و 
هرات  در  پیش  سال ها  است. 
هندی،  لندنی،  بایسکل های 
جاپانی و چینی رواج داشت، ولی 
حاال جای آن ها را بایسکل های ُمد 

روز گرفته است.
 4۰ دست کم  می گویند  هرات  در  بایسکل  فروشنده گان 
جاپانی  و  هندی  لندنی،  بایسکل های  واردات  پیش  سال 
بایسکل های  که  می شود  هم  سالی  چند  و  شد  متوقف 

چینی وارد نمی شود. 
حاال فقط چند بایسکل  قدیمی در هرات باقی مانده که 
در  گاهی  از  هر  و  هستند  بایسکل   شوقی  آن ها  مالک 
خیابان های شهر چکر می زنند. بایسکل هایی که خاطرات 
زیادی از روزهای قدیم با خود دارند و با چرخش ایام هنوز 
هم چرخ شان می چرخد و قیمت آن ها بیش تر از 5۰ هزار 

افغانی است.
در ایام قدیم برخی ها شوقی بایسکل بودند و آن را به شکل 
ویژه تزیین می کردند و در شهر نمایش می دادند، اما حاال 
از شوقی های قدیم خبری نیست و موترهای مد روز در 

خیابان های شهر جوالن می دهند. 
هراتیان خاطرات زیادی از بایسکل های قدیمی دارند و این 
بوده،  گذشته  در  آنان  زنده گی  از  بخشی  نقلیه  وسیله ی 
نامزدشان  خانه ی  به  بایسکل  با  که  تازه داماد  جوانان  از 
می رفتند، تا پیرمردان که بایسکل سواری بلد نبودند و آن 

را به شکل نمایشی در دست می گرفتند. 

نشانه ای از بایسکل های قدیمی نیست
از  یکی  به  قدیمی  بایسکل های  از  ردی  دنبال  به 
مارکیت های نسبتاً قدیمی هرات رفتم، جایی که سال ها 
پیش محل خرید و فروش بایسکل  و لوازم جانبی آن بود. 
حاال بیش تر دکان  داران شغل شان را تغییر داده اند و چند 
دکان هم لوازم بایسکل می فروشند. از بایسکل های قدیمی 
در مارکیت خبری نیست و بایسکل های جدید و مد روز در 

دکان ها خودنمایی می کنند.
در حال ترک مارکیت بودم که چشمم به مردی کهن سال 
داشت.  خود  با  بایسکل  کهنه ی  لوازم  مقداری  که  افتاد 
گل محمد، از بایسکل  سازان قدیمی شهر بود و بیش تر از 

4۰ سال سابقه ی فعالیت داشت. 
او روزگاری را به خاطر دارد که بایسکل های لندنی، هندی 
و جاپانی هواداران زیادی داشت و مردم از آن ها استفاده 
می کردند، ولی سال ها پیش مدل های قدیمی بایسکل  به 
کشور وارد نشد و بایسکل های »فونیکس« چینایی جای 

آن را در بازار پر کرد. 
»تیم چه ی«  به  قدیمی  بایسکل های  کردن  پیدا  برای 
حاجی موسا، مارکیتی کوچک و تاریخی در شهر کهنه ی 
هرات رفتم. دکان داران مرا به دکان خواجه محمد گل، از 

فروشنده گان سابقه دار بایسکل  راه نمایی کردند.
از بایسکل های قدیمی  بازار تاریخی هم نشانه ای  در این 
را  خیاطی  ماشین های  گوناگون  انواع  دکان ها  و  نبود 
می فروختند. خواجه محمد گل، که زمانی از فروشنده گان 
این  پای  می شود  سال ها  بود،  بایسکل  نشان دار  و  نام 
سایر  مثل  هم  او  و  نشده  باز  دکانش  به  نقلیه  وسیله ی 

کسبه کاران چرخ خیاطی می فروشد. 
نبود  وجود  با  که  دارد  یاد  به  را  زمانی  صاحب  خواجه 
امکانات رفاهی امروزی مردم شاد بودند و دل خوشی شان 
صبح ها  که  بود  خاکی  خیابان های  در  بایسکل سواری 

شهرداری برای رفاه مردم آن ها را آب پاشی می کرد. 

شوقی های بایسکل 
دکان  از  قدیمی  بایسکل های  جست وجوی  ادامه ی  در 

خواجه محمدگل، راهی بازار فروش بایسکل های مستعمل 
در منطقه ی »درب قندهار« شهر هرات شدم. در مسیر راه 

بایسکلی را دیدم که مقابل دکانی قدیمی بود. 
عبدالجبار شیرزاد، مالک بایسکل آرایش گر مردانه بود و به 
گرمی از من در دکانش استقبال کرد. او با حوصله ی زیاد 
جزئیات کامل بایسکل های قدیمی ترک سبز، ترک سفید، 
ترک سیاه و نمونه های دیگر بایسکل در قدیم را قصه کرد. 
بایسکلش مدل »دو میله« از شرکت »فونیکس« چین بود 
پا  از عمرش هنوز سر  از ۲۰ سال  با گذشت بیش تر  که 
ایستاده و کار می کند. آقای شیرزاد بایسکل را همدم خود 
می داند و با آن مسیرهای طوالنی را طی کرده و بارهای 

سنگین را انتقال می دهد.
دکان  مقابل  مستعمل،  بایسکل های  فروش  بازار  در 
چند  بایسکل سازان  صنف  وکیل  نصراللهی،  شهاب الدین 
هموار  را  فرشی  تکه  من،  آمدن  با  و  بودند  نشسته  مرد 

کردند. افراد بیش تری به جمع شان اضافه شد. 
هر کدام خاطرات روزگار را قدیم قصه می کردند و زمانی 
که مردم در روستاها به بایسکل  »اسب آهنی« می گفتند 
فرار  بایسکل  شدن  واژگون  ترس  از  آن  دیدن  با  حتا  و 

می کردند. 
سیدرحیم کبرزانی، فروشنده  ی سابقه دار بازار از شوقی های 
بایسکل ها  قدیم  در  این که چگونه  و  روایت کرد  بایسکل 
تزیین می شد و افرادی که بایسکل های جالب داشتند با 

افتخار در خیابان ها گشت وگذار می کردند.
حفیظ   اهلل که بایسکلش را با چراغ ، لوازم جانبی، آیینه و 
یک هارن بادی بزرگ مزین کرده بود از پدرش غالم نبی، 
قصه کرد که زمانی در ایران بایسکلش شهره ی شهر بود و 

مردم بایسکل او را عروس شهر نام گذاشته بودند. 
حاال  اما  بودند،  بایسکل  شوقی  زیادی  افراد  گذشته  در 
پر  را  و کسی جای خالی شان  رفته  دنیا  از  آن ها  بیش تر 

نکرده است. 

زندانی شدن سازنده ی بایسکل های عجیب
بایسکل های  ساختن  دلیل  به  هرات  در  هنرمند  مردی 
عجیب چند سال پیش شهرت یافت. رجب گل جو، برای 
بایسکلی غیر معمول را در تلویزیون دید و  بار  نخستین 

خواست نمونه هایی از آن را در هرات بسازد. 
او با امکانات اندک و سرهم کردن تکه های بی کاره ی آهن 
و بایسکل های کهنه تا کنون ۶4 مدل بایسکل گوناگون را 

ساخته است. 
نفره،  شش  طبقه،  دو  مدل های  شامل  او  بایسکل های 
چندین  و  موترنما  بایسکل  چهارچرخ،  سه چرخ،  باربری، 

مدل جالب دیگر است. 
آوازه ی آقای گل جو از هرات هم فراتر رفته و شبکه های 
تلویزیون ملی، بایسکل های عجیب او را نمایش داده و با 

وی مصاحبه کرده اند. 
این مرد هنرمند، چنان عالقه مند ساختن مدل های عجیب 
بایسکل است که بخش زیادی از درآمدش را صرف ساخت 
بایسکل کرده است، اما به رسم اعتراض به دلیل پشتی بانی 
نشدن از طرح هایش ده ها مدل بایسکل دست ساز را از بین 

برده است. 
گل جو حدود ۱۰ سال پیش، نمونه ی نمایشی بایسکلی را 
به شکل هواپیما ساخت. بایسکل دو بال داشت و با حضور 
مردم نمایش داده شد، اما پس از آن که پرواز نکرد، گل جو 

به اتهام فریب کاری بازداشت شد. 
رجب گل جو، تأکید  می کند که هدفش از ساخت بایسکل 
وقت  مقام های  به  را  مسأله  این  و  نبوده  آن  کردن  پرواز 
حکومت گوش زد کرده بود، ولی آن ها به جای حمایت، او را 
زندانی کردند. با همه ی این ها در نبود بایسکل های قدیمی 
که با »درینگ درینگ« زنگ های شان گوش مردم را نوازش 
می دادند، این روزها صدای دل خراش موتورسایکل ها سبب 
اذیت مردم شده و حادثه های ترافیکی آن ها، قربانی می گیرد.

محمدحسین نیک خواه 
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از استانبول اول تا استانبول دوم

و محو خاستگاه های تروریزم تاکید گردیده و گروه های 
فهرست  جهانی  و  منطقه ای  امنیت  مخل  تروریستی 

گردیده است. 
از نظر فرصت ها  منطقه جنوب آسیا و آسیای مرکزی 
مبادالت  میزان  و  اما سطح  اقتصادی غنی اند،  منابع  و 
و  دارد  قرار  آن  سطح  پایین ترین  در  منطقه  این  در 
سازمان های مانند سارک و ایکو در تقویت سطح تعامالت 
گسترش  برای  مهم  فرصت های  نداشتند.  زیاد  توفیق 
بی اعتمادی ها  اما  دارد،  وجود  منطقه ای  همکاری های 
گشایش  فراراه  عمده  موانع  از  سیاسی،  اراده  عدم  و 
استفاده  و  مرکزی  آسیای  به  جنوبی  آسیای  مسیر 
اقتصادی  نهفته  ظرفیت های  و  پتانشیل ها  از  بهینه 
است که مکانیزم ها و چارچوب های منطقه ای مقدم بر 
ژئوپولیتیک  و  سیاسی  اختالفات  دالیل  به  آسیا  قلب 
فرصت های  و  کند  خلق  سیاسی  الزم  اراده  نتوانست 
اقتصادی را از گروگان گیری سیاسی رهایی بخشد. به 
این ترتیب ضرورت ایجاد یک مکانیزم جامع و متفاوت با 
درنظرداشت دگرگونی در اوضاع و احوال منطقه و تالش 
منطقه ای  نوین  نظم  شکل دهی  در  سهم گیری  برای 
مبتنی بر فهم مشترک از مسایل و مشکالت و دریافت 
راهکارهای بومی و منطقه محور از بایسته های اساسی بود 
و محیط استراتژیک منطقه ای به لحاط کش و قوس های 
را  جدید  چارچوب  یک  شکل گیری  اقتضای  سیاسی 
که  اند  معتقد  آسیا،  قلب  کشورهای  تمام  می نمود. 
رادیکالیزم خشونت گرا، رقابت های ژئوپولیتیک و مسایل 
خدمات  به  دسترسی  عدم  و  )فقر  اجتماعی  امنیت 
اساسی عامه( عوامل عمده بی ثباتی منطقه ای اند، اما در 
مورد راه ها و چگونه گی مبارزه جمعی علیه تهدیدهای 
مشترک، اجماع نظر وجود ندارد. این مسأله لزوم ایجاد 
یک سازمان امنیتی منطقه ای واحد و همه شمول را به 

یک امر حیاتی بدل کرده است.
درازی  راه  گذشته  سال  هشت  در  آسیا  قلب  پروسه 
شد  دمیده  تازه  خون  قلب  به  گاهی  است.  پیموده  را 
اوایل کشورهای  در  است.  بوده  کم تپش  قلب  گاهی  و 
را  مشترک  کار  محورهای  و  روند ها  سرعت  به  منطقه 
یکی  و  کردند  تدوین  و  پروسه طرح  این  در چارچوب 

گردید،  ایجاد  سیاسی  مشورت های  و  اعتماد سازی 
چارچوب های کاری و تخنیکی آن در مسایل اقتصادی، 
کار  چگونه گی  با  زیاد  شباهت  زیربنا سازی  و  تجارتی 
کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای )ریکا( دارد 
و این امر نوعی ابهام برای کشورهای منطقه ایجاد کرد. 
از این رو الزم است سکرتریت موقت آن با هم آهنگی 
کشورهای منطقه روی یک بازنگری اساسی فعالیت ها، 
تدابیر اعتماد سازی و چشم انداز آینده آن کار کنند و در 
از طریق البی گری های ممکن،  سطح رهبری حکومت 
تالش صورت گیرد تا اهمیت و موثریت پروسه تفهیم و 
تبیین شده و از حاشیه به متن فعل و انفعاالت منطقه ای 

بر گردد. 
طی هشت سال در منطقه تحوالت ژرف و جدی سیاسی 
به وجود آمده و تامین صلح و مذاکره با مخالفان مسلح از 
خواست های اساسی افغانستان دانسته می شود. امریکا در 
حال مذاکره با طالبان است و نماینده گان طالبان شبیه 
منطقه  کشورهای  در  عالی رتبه  و  سیاسی  هیات های 
نظر موقف گیری  از  و فضای منطقه  استقبال می شوند 
مجموع  است.  مجمل  و  مبهم  سیاسی  اولویت های  و 
مسایل در ابعاد داخلی، منطقه و جهانی تاثیر منفی بر 
کار روند های منطقه ای مانند قلب آسیا گذاشته است. 
طریق  از  مشترک  کار  رسم  و  فرهنگ  دیگر  جانب  از 
مکانیزم های منطقه ای تاکنون در منطقه ی ما نهادینه 
مباحث  در  هرچند  منطقه  کشورهای  است.  نشده 
سازمان های چند  جانبه اشتراک می کنند، اما موضوعات 
به میزهای دوجانبه و گفت وگوهای  را  حساس و مهم 

پشت درهای بسته محول می نمایند.
را  خویش  منطقه ای  جایگاه  می تواند  زمانی  افغانستان 
به  عنوان معبری میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا از 
تیوری به واقعیت و فرصت های قابل توجه بدل کرده و 
به   منطقه ای  مکانیزم های  و  در سازمان ها  ویژه  جایگاه 
دست آورد که در سطح ملی اجماعی مبنی بر تعریف 
حمایت  گردد ،  ایجاد  افغانستان  منطقه ای  آجندای 
ظرفیت های  و  گیرد  شکل  واحد  و  یک دست  سیاسی 
الزم داخلی جهت تعامل و همکاری سازنده افغانستان 

با کشورهای منطقه خلق شود.

پنج شنبه شب  طلوع  تلویزیون 
موضوعی-تحلیلی  بحث  گذشته 
را در مورد دیپلماسی منطقه ای 
تمرکز  و  گرایش  با  افغانستان 
آسیا،  استانبول-قلب  پروسه  بر 
و چشم انداز  گذشته، دست آوردها 
آینده آن در قصر استوری وزارت 
امور خارجه با اشتراک آقای جاوید 
لودین، معین سیاسی سابق وزارت خارجه، آقای ادریس 
زمان، معین سیاسی وزارت امور خارجه، بانو مریم صافی، 
کابل ،  مقیم  ترکیه  سفیر  منطقه ای،  مسایل  پژوهشگر 
نماینده اتحادیه اروپا و آقای امیر محمد رامین، رییس 

همکاری های منطقه ای وزارت امور خارجه دایر کرد.
پروسه استانبول-قلب آسیا یکی از پروسه های منطقه ای 
و  منازعات  سوای  منطقه  کشورهای  تمام  که  است 
تنش های دوجانبه و چند جانبه، در آن سهم و مشارکت 
کارکردها  از  نیز  افغانستان  بین المللی  حامیان  و  دارند 
و برنامه های آن حمایت می کنند. این پروسه در سال 
دارای  جهت  چند  از  سال  این  و  گرفت  شکل   ۲۰۱۱
اهمیت سیاسی و منطقه ای بود. پس از ایجاد تنش و 
تمایل  امریکا و عدم  ایاالت متحده  با  افغانستان  تقابل 
به امضای توافق نامه استراتژیک دوجانبه با امریکا، حامد 
کرزی، رییس جمهور و دستگاه دیپلماسی وقت بیش تر 
به کشورهای منطقه و عمدتاً سنگین وزن های منطقه ای 
بارها  و  داشت  گرایش  چین  و  روسیه  فدراتیف  مانند 
افغانستان،  رسمی  موضع گیری های  و  سخنرانی ها  در 
مشترکات تاریخی، فرهنگی، تمدنی، هویتی و چالش های 
مشترک امنیتی و فرصت های مساعد اقتصادی و تجارتی 
به عنوان ارزش های همگرا با کشورهای منطقه عنوان 
پای  جای  که  بدهد  نشان  می خواست  کرزی  گردید. 
طریق  از  منطقه  کشورهای  تمام  قوت  به  را  امریکا 
با  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  گسترده  همکاری های 
کنفرانس   ۲۰۱۱ سال  در  کند.  پر  می تواند  افغانستان 
اشتراک کشورهای حامی  و  آلمان  به میزبانی  بن دوم 
دوجانبه  توافقات  افغانستان  و  گردید  دایر  افغانستان 
کمک کننده  و  مهم  کشورهای  برخی  با  را  استراتژیک 
اروپایی امضا کرد. تنش ها و اختالفات استراتژیک امریکا 
با روسیه در سطح بین المللی در پی گسترش سامانه های 
برخی کشورهای  تمایل  و  به سوی شرق  ناتو  موشکی 
اروپای شرقی به عضویت ناتو روسیه را بیش تر متمایل به 
تعامالت منطقه ای ساخت تا از تمام ابزارها و سازوکارها 
و  البی گری  کشور  این  پنهان  اهداف  و  امریکا  علیه 
موضع گیری نماید. پروسه قلب آسیا به لحاظ سیاسی 
یک پلتفورم مساعد جهت طرح نگرانی ها و پرسش های 
اساسی کشورهای منطقه مبنی بر حضور مداوم و فاقد 
تاثیر امریکا و ناتو در مبارزه با تروریزم و افزایش تهدید ها 

علیه ثبات و امنیت منطقه قلمداد می گردید.
در اوایل سال ۲۰۱۱ یوسف رضا گیالنی، صدراعظم وقت 
را که  به کابل ۱۱ شرط اساسی  پاکستان، در سفرش 
خالف منافع و حاکمیت ملی افغانستان تلقی می گردید 
با  به عنوان پیش شرط های بهبود و عادی سازی روابط 
افغانستان مطرح کرد که این امر مستلزم بحث و بررسی 
پای  کشانیدن  و  منطقه ای  متفاوت  چارچوب  یک  در 
مبارزه  مانند  و محوری  اساسی  پاکستان در بحث های 
با تروریزم و همکاری های منطقه ای اقتصادی به عوض 
نمی خواستند  پاکستانی ها  بود.  و دوجانبه  شرط گذاری 
اتهام  بیش ترین  که  شوند  جدید  پلتفورم  یک  وارد 
هفت  اعالمیه های  در  چنان که  است ،  آن ها  متوجه 
کنفرانس وزرای خارجه بر مبارزه مشترک با تروریسم 

وزرای  کنفرانس  و  جلسات  میزبانی  در  دیگری  پی 
افغانستان  خارجه پیش دستی می نمودند. کار مشترک 
با کشورها و سازمان های مشمول پروسه استانبول- قلب 
با تروریسم، مبارزه  آسیا در شش محور عمده )مبارزه 
فرصت های  و  تجارت  حوادث،  مدیریت  مخدر،  مواد  با 
سرمایه گذاری، زیرساخت های منطقه ای و تعلیم و تربیه 
نقش  شد(  مطرح  نیز  زراعتی  همکاری های  بعد ها  و 
مهم اعتمادسازی و طرح مسایل مهم منطقه ای را ایفا 
پلتفورم  این  طریق  از  کار  برای  عالقه مندی  می کند. 
عالقه مندی  این  و  بود  زیاد  آن  شکل گیری  اوایل  در 
به چگونه گی رهبری، مدیریت و جلب حمایت رهبری 
از  آسیا  قلب  پروسه  بر می گردد.  افغانستان  سیاسی 
سخنرانی های  و  نکات نامه ها  در  اساسی  محورهای 
اما رفته رفته  رهبری حکومت آقای کرزی قرار داشت، 
در  سازنده  مشارکت  و  سهم  برای  کشورها  عالقمندی 
برنامه های  و  طرح ها  عملیاتی سازی  و  فعالیت  اجرای 
شش تدبیر اعتماد سازی کاهش یافت، تا جایی که به 
عوض وزرای خارجه، نماینده های ویژه و معینان وزارت 
خارجه کشورهای منطقه در کنفرانس های وزرای خارجه 
جمله  از  منطقه  کشورهای  برخی  و  می کنند  اشتراک 
کشورهای آسیای مرکزی در طرح و تدوین اعالمیه های 
ساالنه کم تر ابراز نظر سیاسی می نمایند. کنفرانس وزرای 
خارجه آن که قرار بود در سال ۲۰۱8 به میزبانی ترکیه 
تدویر یابد، برگزار نشد. به این ترتیب این روند در سال 
مهم  از جلسات  که  را  وزرای خارجه  کنفرانس   ۲۰۱8
اعالمیه ای که  و  نداشت  بود،  پروسه  این  و تصمیم گیر 
محورها و اولویت های اساسی را مورد بازبینی و حمایت 

مجدد قرار می داد نیز منتشر نشد. 
چنان که در بحث کاری-تحلیلی تلویزیون طلوع عنوان 
مانند  دیگر  پروسه های  برخی  گردید، جای گزین سازی 
کنفرانس کابل برای جلب اجماع منطقه ای برای صلح 
که پروسه قلب آسیا با توجه به میزان اشتراک کشورها 
نهادینه تر  صورت  به  آن  تصمیم گیری  مکانیزم های  و 
می توانست انجام دهد، موجب تردید کشورهای منطقه 
گردید و در کاهش عالقمندی و موثریت آن نقش داشت. 
سیاسی،  اهداف  خاطر  به  پروسه  این  که  آن جایی  از 

سیداکرم بارز

پژوهشگر مسایل منطقه ای

سفرهشتسالهقلبآسیا؛
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