
موالنامحمد عبداهلل: 
اعالم نتیجه ابتدایی انتخابات 

در ۲۷ میزان ناممکن است
انفجار در دانشگاه غزنی 

۱۹ زخمی برجای گذاشت
معاش کارمندان موقت انتخاباتی تا یک هفته 

دیگر پرداخت می شود

جوانان  نماینده  سمت  به  تازه گی  به  که  خرم  عایشه 
است،  شده  انتخاب  متحد  ملل  سازمان  در  افغانستان 
می گوید که جوانان در پروسه های مهم سیاسی از جمله 
پروسه صلح به حاشیه رانده  شده اند. اکنون او می گوید که 
با انتخاب شدنش به عنوان نماینده جوانان افغان در سازمان 
ملل، می خواهد از حقوق آنان پاسداری و صدا و خط سرخ 

آنان را در پروسه ی صلح را به گوش جهانیان برساند. 

چرخش  هرات  در  هنوز  که  قدیمی  حرفه های  از  یکی 
می چرخد، »سراجی« است. استادان این حرفه با استفاده 
از پوست حیوانات، وسایل گوناگون مثل زین اسب، پوش 
سالح، کمربند و سایر محصوالت را با هنر دست تولید 
می کنند. سال ها پیش که مردم بیش تر از اسب و خر برای 
رفت و آمد استفاده می کردند، این حرفه رونق خوبی داشت، 
حمل و نقل،  برای  حیوانات  از  استفاده  شدن  کم  با  اما 

سراجی هم از رونق افتاد. 
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شماره 3207
سال یازدهم

چهارشنبه
17 میزان 1398

9 اکتوبر 2019
قیمت: 20 افغانی

نامزدانی که اعالم پیروزی کرده اند 
جریمه می شوند

کارمندان دستگاه دولتآیا تقلب بُعد جزایی ندارد؟
یا ماموران اشخاص

صدای فراموش شده گان را فریاد می کنم

سراجی
حرفه ای قدیمی و فراموش شده در هرات 
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کمیشنر  عبداهلل،  موالنامحمد  کابل:  ۸صبح، 
کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به کندی انتقال 
اطالعات از دستگاه های بایومتریک به سیستم مرکزی 
معلومات این کمیسیون می گوید، اعالم نتایج ابتدایی 
اساس  بر  میزان   ۲۷ در  جمهوری  ریاست  انتخابات 

تقویم انتخاباتی ناممکن است.
به گفته او، با وجودی که  ۱۱روز از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری می گذرد، از مجموع ۲۶ هزار و ۵۶۸ 
محل رأی دهی تاکنون تنها داده های ابتدایی ۲۲ هزار 
دستگاه  هزار   ۱۴ نهایی  معلومات  و  دستگاه   ۴۰۰ و 

بایومتریک به »سرور مرکزی« منتقل شده است.
این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در صفحه ی 
رسمی فیس بوکش تأکید کرده است: »اگر معلومات 
انتخابات ششم میزان چنین طی مراحل  بایومتریک 
ناممکن  میزان   ۲۷ تا  انتخابات  نتایج  اعالن  شود، 

می باشد.«
این در حالی است که بر اساس تقویم انتخاباتی نتایج 
ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری باید تا ۱۱ روز دیگر 
و نتایج نهایی آن تا یک ماه دیگر در ۱۶ عقرب اعالم 

شود.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این تأکید کرده 
نهایی  و  ابتدایی  نتیجه  تا  است  تالش  در  که  بود 

انتخابات را براساس تقویم انتخاباتی اعالم کند.
نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  از  شماری 

خواهان اعالم زودهنگام نتایج انتخابات شده بودند.
روز گذشته فضل احمد معنوی از اعضای ارشد دسته 
عبداهلل  رهبرای  به  هم گرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی 
انتخابات  عبداهلل از کندی کار در کمیسیون مستقل 
انتقاد کرد و از این کمیسیون خواست تا روند شمارش 
آرای کاغذی را متوقف و تنها آرای بایومتریک شده را 

شمارش کند.
هم چنان گزارش شده است که سرور مرکزی کمیسیون 

مستقل انتخابات دچار مشکل فنی شده است.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شد. 
در این انتخابات گفته شده است که حدود ۲.۷ میلیون 

نفر رأی  داده اند.

انفجاری  پی  در  دانشجو  ۸صبح، کابل: ۱۹ 
زخمی  غزنی  دانشگاه  درسی  صنف  یک  در 
شدند. ۱۲ دانشجوی دختر و هفت دانشجوی 
پسر شامل زخمیان این رویداد هستند. انفجار 
شانزدهم  سه شنبه،  روز  صبح   ۹:۴۰ ساعت 
میزان در صنف سوم دانشکده ادبیات فارسی 

دانشگاه غزنی به وقوع پیوسته است.
عارف نوری، سخنگوی والی غزنی به روزنامه 
۸صبح گفت که انفجار ناشی از ماین جاسازی 
شده بوده و در آن ۱۹ نفر زخمی شده و ۴ نفر 
دیگر نیز شوک عصبی دیده اند. زخمیان برای 
درمان به شفاخانه والیتی غزنی منتقل شدند. 
بر  گروهی  یا  و  فرد  را  انفجار  این  مسوولیت 
عهده نگرفته است. گروه طالبان این انفجار را 

محکوم کرده است.
حامل  موتر  یک  نیز  سنبله  بیست وپنجم  در 
قرار  انفجار  یک  هدف  غزنی  در  دانشجویان 
گرفت که در آن راننده این موتر کشته و پنج 
دانشجو زخمی شدند. مسوولیت این رویداد را 

نیز فرد و یا گروهی برعهده نگرفت. 
وزارت داخله انفجار روز سه شنبه در دانشگاه 

غزنی را به گروه طالبان نسبت داده است.

در  وزارت  این  سخنگوی  رحیمی،  نصرت 
توییتی نوشته است که این حمله توسط گروه 
طالبان انجام شده است. طالبان اما اعالم کرده 

است که در این انفجار نقشی نداشته است.
وزارت تحصیالت عالی انفجار در دانشگاه غزنی 
را محکوم کرده و گفته است که حمله بر مراکز 

آموزشی جنایت بشری است.
دانشگاه  بر  حمله  نیز  مدنی  جامعه  نهادهای 

غزنی را نکوهش کرده اند.
کشور  جنوب  در  ناامن  والیت های  از  غزنی 
به شمار می رود. گروه طالبان در این والیت 

حضور و فعالیت گسترده دارد.

۸صبح، کابل: کمیسیون مستقل انتخابات 
پرداخت  برای  کافی  بودجه  که  می گوید 
انتخابات  روز  و  موقت  کارمندان  معاش 
ششم میزان در اختیار دارد و تالش می کند 
تا اواخر هفته آینده معاش تمام کارمندان 

موقت این کمیسیون را پرداخت کند.
سید عبداالحد رشتیا، معاون مالی و اداری 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
به روزنامه  روز سه شنبه، شانزدهم میزان، 
۸صبح گفت که کارکنان موقت انتخاباتی 
کلیدی«  غیر  و  »کلیدی  گروه  دو  به 

دسته بندی شده بودند.
مسوولیت  کلیدی  کارمندان  او،  گفته  به 
حساس  مواد  از  محافظت«  و  »تسلیمی 
انتخاباتی و دستگاه بایومتریک را بر عهده 

داشتند.
معاون مالی و اداری داراالنشای کمیسیون 
که  گفت  هم چنان  انتخابات  مستقل 
معاش  انتخاباتی  کلیدی  غیر  کارمندان 
برای شان در پایان روز انتخابات در والیت ها 

پرداخته شده است.
او از والیت های بامیان، دایکندی و پنجشیر 
نام برد که کارمندان غیر کلیدی انتخاباتی 
روز  پایان  در  را  معاش شان  والیت ها  این 
کارکنان  و  کرده اند  دریافت  انتخابات 
روزها  همین  در  آن ها  کلیدی  انتخاباتی 

معاش شان را دریافت می کنند.
سید عبداالحد رشتیا از جانب دیگر گفت 
پس  انتخابات  کلیدی  کارمندان  تمام  که 
از  حساس  مواد  تسلیم دهی  و  تصفیه  از 
معاش شان  بایومتریک  دستگاه های  جمله 

را دریافت خواهند کرد.
او تأکید کرد کارمندانی که مواد انتخاباتی 
نخواهند  دریافت  معاش  ندهند،  تسلیم  را 
کرد. پیش تر کمیشنران کمیسیون مستقل 
کسانی  با  بودند  کرده  اعالم  انتخابات 
دستگاه  خصوص  به  انتخاباتی  مواد  که 
بایومتریک را سالم تسلیم ندهند، برخورد 

قانونی خواهد شد.
اداری  و  مالی  معاون  دیگر،  جانب  از 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
می پذیرد که در بخش پرداخت معاش به 
مشکل  کابل  حوزه  در  انتخاباتی  کارکنان 
زودی حل  به  این مشکل  اما  دارد،  وجود 

خواهد شد.
طبق معلومات عبداالحد رشتیا، کمیسیون 
مستقل انتخابات حدود ۱۹۰ هزار کارمند 
از  بود.  کرده  استخدام  انتخابات  روز  برای 
تا ۱۲  کلیدی هشت  کارمندان  میان  این 
روز و کارمندان غیر کلیدی برای سه روز، با 

این کمیسیون قرارداد کار دارند.
معاش روزانه هر کارکن انتخاباتی یک هزار 

افغانی قرارداد شده است.
این در حالی است که برخی از کارمندان 
معاش شان  نشدن  پرداخت  از  انتخاباتی 

شکایت کرده اند.
به همین ترتیب کارمندانی که در برگزاری 
سال  میزان   ۲۸ در  پارلمانی  انتخابات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  با  گذشته 
این  از  مدت ها  تا  بودند،  کرده  همکاری 
نشدن  پرداخت  دلیل  به  کمیسیون 

معاش شان شاکی بودند.
برای برگزاری انتخابات ششم میزان ۱۴۹ 
شده  گرفته  نظر  در  بودجه  دالر  میلیون 
دولت  را  آن  دالر  میلیون   ۹۰ حدود  بود. 
را  آن  دیگر  دالر  میلیون  و ۵۹  افغانستان 
انتخابات  بین المللی  حمایت کننده گان 

پرداخته اند.

پس از برگزاری هر انتخابات در افغانستان، سر و صداهای ناشی از تقلب های گسترده باال می گیرد، اما پس از آن، 
فرد یا افرادی  که مرتکب تقلب می شوند، در صورت پیروزی مصونیت دارند و در صورت شکست، هیچ نهاد عدلی و 

قضایی به سراغ شان نمی رود.
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عایشه خرم:

احتمال بارش سنگین 
برف و باران مقامات را 

نگران کرده است

به رغم توصیه های الزم کمیسیون، شماری از تیم های انتخاباتی هنوز هم دست از 
پیش داوری و اعالم پیروزی زودهنگام در انتخابات ریاست جمهوری، برنداشته اند. 
بیش ترین موارد پیش داوری ها از سوی تیم های انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری 
محمداشرف غنی و »ثبات و هم گرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل صورت گرفته 
است. در تازه ترین مورد، آقای غنی در صحبت با هفته نامه ی شپیگل آلمان، به 
گونه غیرمستقیم پیروزی اش را اعالم کرده است. از جانب دیگر، محمداشرف غنی 
هر چند گفته است که ادعای پیروزی ندارد و مانند نامزدان دیگر منتظر نتیجه 
»نشانه های خوبی  است،  کرده  تصریح  اما  می باشد،  ریاست جمهوری  انتخابات 
وجود دارد که من پنج سال دیگر خواهم داشت تا برای آینده افغانستان به شدت 

کار کنم.« 

دست تهی دولت و خشم طبیعت؛

احتمال تعویق اعالم نتایج ابتدایی 
انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات: 



یک زن در مربوطات شهر  ۸صبح، کابل: 
را  خودش  دایکندی  والیت  مرکز  نیلی، 

حلق آویز کرده است.
دایکندی  والیت  در  محلی  مسووالن 
نام  این خانم ۴۶ ساله، زهرا  می گویند که 
دوشنبه،  روز  شام  شش  ساعت  و  داشت 
پانزدهم میزان ، خودکشی کرده است. این 
رویداد در روستای »هجدی« شهر نیلی رخ 

داده است.
سکینه احسانی، سخنگوی والی دایکندی ، 
در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که جسد 
منتقل  دایکندی  والیتی  شفاخانه  به  زهرا 

شده است.
به گفته او، گزارش های ابتدایی می رساند که 
این خانم از مشکالت روانی و دشواری های 

خانواده گی رنج می برده است.
خانم  این  گفت،  دایکندی  والی  سخنگوی 

خارج  در  پسرش  دو  که  داشت  فرزند  سه 
از کشور به سر می برند و پسر سومی قصد 
با مخالفت  ایران را داشت که  کوچیدن به 

مادرش روبه رو شده است.
طبق گفته های سکینه احسانی، مادر و پسر 
کنون  تا  اما  داشته اند،  نیز  لفظی  مشاجره 
خود  ساله   ۴۶ زهرای  که  نیست  روشن 
پی  در  و  خانواده گی  مشکالت  دلیل  به  را 
کرده  حلق آویز  پسرش  با  لفظی  مشاجره 

است یا خیر.
سکینه احسانی گفت که تحقیقات در این 
از  پس  آن  نتیجه ی  و  دارد  جریان  مورد 

انجام تحقیقات اعالم خواهد شد.
گزارش  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
جریان  در  دایکندی  در  محلی  رسانه های 
امسال ۱۲۰ قضیه خشونت بر زنان در این 

والیت ثبت شده است.

در  دوشنبه  روز  انفجار  قربانیان  شمار  کابل:  ۸صبح، 
و  کشته   ۱۲ به  ننگرهار ،  والیت  مرکز  شهر جال ل آباد، 
۳۲ زخمی افزایش یافت. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار 
گفته است که یک زن و یک کودک در میان کشته گان 

این رویداد شامل هستند.
طبق معلومات منابع محلی، همه کشته  گان این رویداد 

غیرنظامی هستند.
 ۱۰ که  بودند  کرده  اعالم  ننگرهار  مقام های  پیش تر 
انفجار کشته  این  به شمول یک کودک در  غیرنظامی 

و ۲۷ نفر دیگر زخمی شده اند.
عطااهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح گفته بود که انفجار ساعت ۴:۳۰ پس از 
پانزدهم میزان، در منطقه »قصر  چاشت روز دوشنبه، 
سفید« در ناحیه سوم شهر جال ل آباد به وقوع پیوسته 

است.
شده  بمب گذاری  زرنج  موترسایکل  توسط  انفجار  این 
در نزدیکی موتر کاستر جلب و جذب ارتش انجام شده 

است.
را  حمله  این  جمهور ،  رییس  غنی،  محمداشرف 
»تروریستی« و »جنایت علیه بشریت« خوانده و محکوم 

کرده است.
رییس جمهور غنی گفته است: »طالبان جنایت کار که 
مخالف ارزش های انسانی و اسالمی هستند، با انجام این 
حمله تروریستی بار دیگر ثابت کردند که غیر از کشتار 
مردم بی گناه و ویران ساختن تاسیسات عامه، به چیز 

دیگری باورمند نیستند.«
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ، نیز 

این حمله را محکوم کرده است.
ننگرهار در شرق از والیت های ناآرام به شمار می رود. 

گروه داعش و طالبان در این والیت فعالیت دارند.

ریاست  که  می گوید  پترولیم  و  معادن  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
معادن والیت هرات در هم آهنگی با نهادهای امنیتی در جریان 
تولید  دستگاه  تجهیزات  رفتن  سرقت  به  از  گذشته  ماه  یک 

سمنت والیت هرات جلوگیری کرده است.
این وزارت طی اعالمیه ای گفته است که در سال های پسین 
تالش کرده است تا »کار های باقی مانده فابریکه سمنت هرات« 
را از سر بگیرد و آن را دوباره فعال کند، اما به دالیل اقتصادی 

این کار ممکن نشده است.
وزارت معادن و پترولیم گفته است که فعال ساختن دستگاه 
تولید سمنت هرات در شرایط فعلی به دلیل بلند بودن قیمت 
تمام شد تولید از قیمت بازار، ممکن نشده است، اما تصمیم 
واگذاری این ساحه معدنی به داوطلبی بخش خصوصی گرفته 

شده است.
این وزارت توضیح داده است: »تجهیزات دستگاه تولید سمنت 
هرات به دلیل حوادث طبیعی سال های اخیر مورد فرسایش قرار 
گرفته بود، به عنوان اسباب داغمه ای به فروش رسید و در مورد 
سایر اسباب تصمیم گرفته شد تا هیأت تخنیکی از فابریکه تولید 
و تجهیزات  اعزام شده  به ساحه  سمنت غوری و جبل السراج 

مورد نیازشان را دریافت کنند«
طبق معلومات وزارت معادن و پترولیم، در جریان ماه  گذشته، 
دزدان مجهز با وسایل تخنیکی ]چرخ برش[ به ساحه کارخانه 
به  شده  واگذار  تجهیزات  می خواستند  و  برده  یورش  سمنت 
سمنت غوری را با استفاده از تاریکی شب به غارت ببرند اما 
ریاست معادن هرات و پولیس آن والیت مانع دزدان شده است.

وزارت معادن و پترولیم گفته است که در حال حاضر تجهیزات 
این دستگاه به ساحه مصون در مرکز شهر هرات منتقل شده 

است.
در   ۱۳۵۲ سال  در  هرات  سمنت  تولید  دستگاه  ساخت  کار 
ولسوالی زنده جان آغاز و تا سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ خورشیدی 
۸۰ درصد کار ساختمانی و ۲۰ درصد کار بسته  بندی آن تکمیل 
شد. این دستگاه اما هیچ گاهی به تولید و فعالیت آغاز نکرده 

است.

یک زن در دایکندی خودش را 
حلق آویز کرد

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
شبکه  رهبر  عمر،  عاصم  که  می کند  تأیید 
شهروند  و  هند  جزیره  شبه  برای  القاعده 
مشترک  عملیات  جریان  در  پاکستان 
در  طالبان  قرارگاه  یک  بر  امنیتی  نیروهای 
ولسوالی موسی قلعه والیت هلمند کشته شده 

است.
این  جریان  در  که  است  گفته  ریاست  این 
عملیات چند عضو ارشد شبکه القاعده و چند 
عضو گروه طالبان کشته و یا بازداشت شده 

اند.
ریاست عمومی امنیت ملی در توییتی که روز 
سه شنبه، شانزدهم میزان منتشر کرد، گفته 
است که عاصم عمر در یک عملیات مشترک 

نیروهای امنیتی کشته شده است.
بودند  کرده  اعالم  امنیتی  نهادهای  پیش تر 
که نیروهای امنیتی و دفاعی یک شنبه شب 
و  هوایی  حمله  رشته  یک  سنبله(   ۳۱(
عملیات مشترک را در ولسوالی موسی قلعه 
اجرا  طالبان  گروه  قرارگاه  بر  هلمند  والیت 

کرده اند.
شورای امنیت ملی در آن زمان در اعالمیه ای 
شبکه  موضع  بر  عملیات  این  که  بود  گفته 
اعالمیه  طبق  است.  شده  انجام  القاعده 
رهبران  از  عمر  عاصم  ملی،  امنیت  شورای 

این  اصلی  اهداف  از  القاعده که  مهم شبکه 
عملیات بود، نیز در این قرارگاه در ولسوالی 
موسی قلعه حضور داشت. شورای امنیت ملی 
هم چنان گفته بود که مسوول روابط عاصم 
این  در  القاعده  رهبر  ایمن الظواهری  و  عمر 

عملیات کشته شده است.
زخمی  تنها  زمان  آن  در  امنیتی  نهادهای 

شدن عاصم عمر را تأیید کرده بود.
از  برخی  این  با  هم زمان  که  است  گفتنی 
اعضای شورای والیتی هلمند گفته بودند که 
در حمله هوایی نیروهای امنیتی در ولسوالی 
غیرنظامی  نفر   ۴۰ به  نزدیک  موسی قلعه 
عروسی  مراسم  یک  در  که  شده اند  کشته  

شرکت کرده بودند.
شبکه  هند  شاخه  که  است  یادآوری  قابل 
اعالم  هند  در   ۱۳۹۳ سال  در  القاعده 
ایمن   سال،  همین  در  کرد.  موجودیت 
انتشار  با  القاعده  شبکه  رهبر  الظواهری، 
جدید  شاخه  موجودیت  از  ویدیویی،  پیامی 
گفته  و  داده  خبر  هند  شبه قاره  در  القاعده 
بود که این اقدام پس از دو سال زمینه سازی 
را  این گام  نهایی  او هدف  است.  انجام شده 
میانمار،  در  اسالمی«  »خالفت  یک  تشکیل 
بنگالدش و بخش هایی از هندوستان از جمله 
کشمیر، گجرات و احمد آباد عنوان کرده بود.

امنیت ملی کشته شدن عاصم عمر رهبر 
القاعده برای هند را تأیید کرد

 چهار شنبه
شماره ۳۲۰۷
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رهبران حکومت مسبب 
خلق بحران انتخاباتی

شمار قربانیان انفجار در 
ننگرهار به ۱۲ کشته و ۳۲ 

زخمی افزایش یافت

از دزدیدن تجهیزات 
دستگاه تولید سمنت 
هرات جلوگیری شد

پیروزی  ادعای  دیگر  بار  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  محمداشرف  
کرده اند. عبداهلل عبداهلل در یک رشته توییت  به نحوی اعالم 
یک  با  مصاحبه ای  در  هم  غنی  محمداشرف  کرد.  پیروزی 
رسانه ی آلمانی گفته است که نشانه ها حاکی از آن است که 
پنج سال دیگر نیز در قدرت می ماند تا برنامه هایش را کامل 
کند. این موضع گیری ها ادعای صریح پیروزی و نشان دهنده ی 
بستر  و  پیچیده  شرایط  به  توجه  با  است.  انتخاباتی  بحران 
مدنی،  جامعه ی  افغانستان،  نهادهای  سیاسی  شکننده ی 
نامزدان  تمام  از  جهانی  جامعه ی  و  کمک کننده  کشورهای 
مورد  در  پیش داوری  و  پیروزی  ادعای  که  بودند  خواسته 
انتخابات بپرهیزند و اجازه بدهند که کمیسیون ها کارشان را 
عملی  این درخواست  انتخابات  برگزاری  فردای  از  اما  بکنند، 
انتخابات  از  جمهوری،  قبل  ریاست  انتخابات  نامزدان  نشد. 
از  روی یک اصول رفتار نیز به نتیجه رسیده بودند که یکی 
اصل های آن خودداری از اعالم پیروزی قبل از همه گانی شدن 
نامزدان  اما  بود.  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری نه به اصول رفتار تمکین کردند، نه 
به خواست های جامعه ی مدنی و کشورهای حامی افغانستان. 
این اعالم پیروزی زنگ خطر جدی را به گوش مردم افغانستان 
نامزدان  توسط  پی  درپی  پیروزی  اعالم های  است.  نواخته 
این  ندارد.  سیاسی  بحران  به  ورود  از  غیر  معنایی  پیش تاز 
مستقل  کمیسیون  اگر  که  است  آن  نشان دهنده ی  وضعیت 
نامزد پیش تاز را برنده اعالم کند،  نامزد  از دو  انتخابات یکی 
دیگر نمی پذیرد. روشن است که کمیسیون مستقل انتخابات 
نمی تواند هر دو نامزد را برنده اعالم کند. کمیسیون مستقل 
انتخابات حتماً یک نامزد را برنده اعالم می کند. اگر انتخابات 
به دور دوم هم برود، دو نامزد باید در دور دوم رقابت کنند. 
سر  دوم  دور  به  نرفتن  و  پیروزی  شعار  حاال  همین  از  ولی 
از همین حاال گفته می شود که دور دومی در  داده می شود. 
کار نیست. این امر نشان دهنده ی آن است که اگر کمیسیون 
بحران  شاهد  هم  کند،  باز  دوم  دور  اعالم  انتخابات  مستقل 
سیاسی خواهیم بود. حداقل یکی از نامزدان پیش تاز دور دوم 

را هم نمی پذیرد. 
انتخابات ریاست  نامزدان  انتظار نداشتند که  افغانستان  مردم 
ناکام  حکومت داری  در  گذشته  سال  پنج  در  که  جمهوری 
عموم  انتظار  بسازند.  بحرانی  را  وضعیت  زود  قدر  بودند،  این 
ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  تا  حداقل  که  بود  این 
انتظار  تعویق می افتد. کسی  به  جمهوری، کشمکش سیاسی 
جا  به  انتظار  این  نشود،  اما  واقع  سیاسی  بحران  که  نداشت 
انتخابات  نامزد  حاال  که  حکومت  رهبران  که  داشت  وجود 
ریاست جمهوری هستند، تالش خواهند کرد که حداقل ظهور 
بحران انتخاباتی را به تعویق بیندازند. ولی این بحران همین 
حاال آغاز شده است. نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری 
آماده ی  آنان  و  ندارد  برنده  انتخابات  این  که  کرده اند  اعالم 
اطراف  از سیاست مدارانی که در  میانجی گری هستند. برخی 
حامد کرزی حلقه زده اند هم منتظر بحران اند تا نقش شان را 
روشن  ولی  داده اند  میانجی گری  وعده ی  هم  آنان  کنند.  ایفا 
پی  در  بیش تر  کرزی  آقای  متحد  سیاست مداران  که  است 
اداره ی موقت و دنبال کردن بحث مذاکره با طالبان هستند تا 

حل بحران انتخاباتی. 
رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند از خط منافع جناحی 
به سود منافع کشور عبور کنند و منتظر پایان کار کمیسیون 
مستقل انتخابات باشند. هر دو رهبر اجازه ندادند که کمیسیون 
مستقل انتخابات کار خودش را بکند. رییس کمیسیون مستقل 
انتخابات در دیدار با سفیر بریتانیا و نماینده ی ناتو گفته است 
که جامعه ی جهانی باید فشارهایی را که از ناحیه ی نامزدان 
این  وارد می شود،  خنثا کند.  انتخابات  به کمیسیون مستقل 
موضع  نشان دهنده ی آن است که کمیسیون مستقل انتخابات 
هم زیر فشار جدی قرار دارد. ولی توپ در میدان کمیسیون 
انتخابات گزینه ی  انتخابات است. کمیسیون مستقل  مستقل 
انتخابات  شفاف  نتایج  اعالم  و  حرفه ای  کار  از  غیر  دیگری 
به  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  ندارد.  جمهوری  ریاست 
نتایج  و  شود  تطبیق  انتخاباتی  تقویم  که  کند  عمل  گونه ای 
باید  کمیسیون  برسد.  عموم  اطالع  به  میزان   ۲۷ در  ابتدایی 
هیچ نوع تعللی به خود راه ندهد و کارش را در حضور ناظران 

نامزدان و نهادهای مدنی انجام دهد.



فهیم امین

به رغم توصیه های الزم کمیسیون، 
شماری از تیم های انتخاباتی هنوز 
هم دست از پیش داوری و اعالم 
انتخابات  در  زودهنگام  پیروزی 
برنداشته اند.  جمهوری،  ریاست 
از  پیش داوری ها  موارد  بیش ترین 
سوی تیم های انتخاباتی »دولت ساز« 
به رهبری محمداشرف غنی و »ثبات 
و هم گرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل صورت گرفته است. در 
شپیگل  هفته نامه ی  با  صحبت  در  غنی  آقای  مورد،  تازه ترین 
آلمان، به گونه غیرمستقیم پیروزی اش را اعالم کرده است. از 
ادعای  که  است  گفته  غنی هر چند  دیگر، محمداشرف  جانب 
انتخابات  نتیجه  منتظر  دیگر  نامزدان  مانند  و  ندارد  پیروزی 
اما تصریح کرده است، »نشانه های  ریاست جمهوری می باشد، 
خوبی وجود دارد که من پنج سال دیگر خواهم داشت تا برای 

آینده افغانستان به شدت کار کنم.« 
هم چنان آقای عبداهلل ادعای تشکیل »گسترده ترین« دولت را 
مطرح کرده است. او در حساب توییترش نوشته است که »ما 
بدون در نظر گرفتن سیاست انتخاباتی، وسیع ترین دولت ممکن 
را تشکیل خواهیم داد. فقط از طریق چنین دولت گسترده ای، 
آرزوی عمومی  برای صلح در کشور ما محقق می شود.« از این 
پیش نیز آقای عبداهلل در یک نشست خبری در کابل ادعا کرده 
انتخاباتی  انتخابات به دور دوم نخواهد رفت و دسته  است که 

»ثبات و همگرایی« در دور اول پیروز میدان خواهد بود.

را متوقف نکنند، جریمه نقدی خواهند شد. زرمینه کاکر، 
انتخابات  شکایات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی  معاون 
می گوید، برای نامزدانی که پیش از اعالم نتایج انتخابات 
خودشان را پیروز میدان اعالم کرده اند، توصیه و اخطار 
پیش داوری های شان  که  صورتی  در  و  است  شده  داده 
ادامه  عامه  اذهان  ساختن  مخدوش  به  و  نشود  متوقف 
انتخابات،  قانون  اساس  بر  شد.  خواهند  جریمه  دهند، 
تا ۵۰ هزار  پنج  از  ارتکاب تخلف  با شدت  برابر  نامزدان 
که  نکرد  روشن  اما  کاکر  خانم  می شوند.  جریمه  افغانی 
برای چند و کدام تیم های انتخاباتی توصیه و اخطار داده 

شده است. 
خاطرنشان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
نتایج  اعالم  انتخابات،  قانون  اساس  بر  که  می سازند 
از  جمهوری  ریاست  انتخابات  نهایی  و  ابتدایی 
و هیچ  است  انتخابات  مسوولیت های کمیسیون مستقل 
نامزدی صالحیت اعالم پیروزی و یا حق پیش داوری را 
این  سخنگوی  معاون  کاکر،  زرمینه  ندارد.  باره  این  در 
هر چند  گفت،  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  کمیسیون 
پیروزی در  به پیش داوری های  پیوند  انتخابات در  قانون 
انتخابات بحث مشخص و روشن ندارد، اما ادعای پیروزی 
پیش از اعالم نتایج انتخابات مداخله صریح در وظیفه ی 
از همین رو، تخلّف  انتخابات است و  کمیسیون مستقل 

انتخاباتی شمرده می شود.
در همین حال، شماری از نامزدان دیگر انتخابات ریاست 
از وقت برخی  پیروزی پیش  اعالم  از  انتقاد  با  جمهوری 
از نامزدان می گویند، هیچ نامزدی در دور اول انتخابات 
پیروز نخواهد شد. شورای نامزدان ریاست جمهوری که 
متشکل از ۱۲ تیم انتخاباتی است، روز دوشنبه، پانزدهم 
یافته های  میزان در یک نشست خبری تصریح کرد که 
اول  نشان می دهد که در دور  این شورا  اعضای  ابتدایی 
است  نتوانسته  نامزدی  هیچ  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شورا  این  کند.  خود  آن  از  را  رأی  یک   + درصد   ۵۰
می گوید، بنا بر این، نامزدانی که خودشان را پیروز میدان 

می خوانند، نباید شتاب زده باشند. 
دلیل  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  هم  سویی  از 
بر  فشار  اعمال  را  انتخابات  در  پیروزی  پیش داوری های 
یوسف  می کنند.  عنوان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید، 
گفت،  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  )فیفا(  افغانستان 
تیم های انتخاباتی که بر اساس پیش داوری های شان اعالم 

این در حالی است که پیش داوری پیروزی در انتخابات ریاست 
مسووالن  سوی  از  بلکه  نامزدان،  سوی  از  تنها  نه  جمهوری 
این  است.  شده  مطرح  کرات  به  نیز  انتخاباتی  ستادهای 
از  ریاست جمهوری ساعاتی پس  انتخابات  در  پیش داوری ها 
پایان روند رای دهی در ششم میزان در فضای مجازی مطرح 
شد و سپس در رسانه های دیداری نیز سرایت کرد. محمدعمر 
رهبری  به  »دولت ساز«  انتخاباتی  ستاد  رییس  داودزی 
محمداشرف غنی و علی احمد عثمانی، رییس ستاد انتخاباتی 
نخستین  از  عبداهلل ،  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی«  و  »ثبات 
کسانی بودند که در صحبت با رسانه ها اعالم پیروزی کردند. 
سپس گلبدین حکمتیار و محمدحکیم تورسن نیز در صحبت 
مراکز  از  ناظران شان  گزارش  اساس  بر  که  گفتند  رسانه ها  با 

رأی دهی، بیش ترین میزان آرا به نفع آنان ریخته شده است.
در  پیروزی  پیش داوری های  بیش ترین  اما  وجود،  این  با 
انتخابات از سوی تیم های »دولت ساز« و »ثبات و هم گرایی« 
مطرح شده است. هواداران این تیم های انتخاباتی برای تقویت 
را  رأی دهی ای  مراکز  فهرست  وقت،  از  پیش  پیروزی  ادعای 
میزان  که  کرده اند  نشر  نیز  اجتماعی  رسانه های  طریق  از 
این  در  است.  بلندتر  رقیب  تیم های  به  نسبت  آرای شان 
فهرست ها دیده می شود که آرای یک تیم با تیم دیگر هزاران 

رای تفاوت دارد.
با این حال، مسووالن کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی این 
پیش داوری ها را »تخلف انتخاباتی« عنوان می کنند و هشدار 
می دهند، در صورتی که نامزدان متخلّف پیش داوری های شان 

پیروزی می کنند، قصد دارند بدون این که با کمیسیون مستقل 
انتخابات در تماس باشند، مسووالن این کمیسیون را زیر فشار 
به  بزنند.  آنان رقم  نفع  به  را  انتخابات  نتیجه ی  تا  قرار دهند 
سخن آقای رشید، این نامزدان به گونه ی غیر مستقیم پیامی  
را به کمیسیون مستقل انتخابات می رسانند که در صورتی که 
نتیجه انتخابات خالف میل آنان رقم بخورد، برای شان پذیرفتی 
نیست و مردم را در برابر فیصله این کمیسیون تحریک خواهند 
کرد. رییس اجرایی فیفا هم چنان هشدار می دهد، در صورتی 
که کمیسیون های انتخاباتی جلو این پیش داوری ها را نگیرند، 
سناریوی  و  شود  کشیده  بحران  به  انتخابات  است  ممکن 
انتخابات پارلمانی سال گذشته تکرار شود؛ انتخاباتی که اعالم 
نتیجه آن بیش از شش ماه زمان گرفت و در ضمن اعتراضات 

و راه پیمایی های گسترده را همراه داشت. 
بر  فشار  را  پیش داوری ها  این  دلیل  حالی  در  ناظر  نهادهای 
حواعلم  که  می کنند  تعبیر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
صحبت  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی، 
از  برخی  فشار  زیر  کمیسیون  این  که  است  گفته  رسانه ها  با 
نامزدان قرار دارد. خانم نورستانی گفته است که این نامزدان 
انتخابات فشار وارد می کنند که نتیجه  بر کمیسیون مستقل 
رو، رییس کمیسیون  از همین  اعالم کند.  زودتر  را  انتخابات 
کابل  بریتانیا در  و سفارت  ناتو  مقام های  از  انتخابات  مستقل 
خواسته است که مانع این فشارها شوند. خانم نورستانی اما از 

نامزد مشخصی نام نبرده است. 
انتخابات  در  پیروزی  پیش داوری های  که  است  حالی  در  این 
از این پیش واکنش نهادهای بین المللی را  ریاست جمهوری 
نیز بر انگیخته است. یوناما یا هیات معاونت سازمان ملل متحد 
انتخابات و در پی نشر  در افغانستان دو روز پس از برگزاری 
با  انتخابات ریاست جمهوری،  نامزدان  از  پیش داوری شماری 
نشر خبرنامه ای تیم های انتخاباتی و هواداران شان را به بردباری 
فراخوانده و در خبرنامه اش نوشته است: »اکنون صبر و بردباری 
نیاز است تا نهادهای انتخاباتی کارشان را در بخش شمارش 
گروه ها  همه  دهند.  انجام  نتایج  اعالم  و  شکایات  بررسی  آرا، 
باید به مکلفیت های شان پابند باشند، به قانون و طرزالعمل ها 
احترام بگذارند و به تامین ثبات در دوره پیش رو کمک کنند.« 
هم چنان سفارت های بریتانیا و امریکا در کابل با توییت هایی از 
طرف های دخیل در روند انتخابات خواسته اند که به حاکمیت 
قانون احترام بگذارند. سفارت بریتانیا در توییتی نوشته است،  
به صورت  را  مسوولیت های شان  باید  انتخاباتی  کمیسیون  دو 
امریکا در کابل  برسانند. سفارت  انجام  به  بی طرفانه و شفاف 
که  است  انتخابات خواسته  تمامی طرف های ذی دخل  از  نیز 
تا روشن شدن نتایج انتخابات آرامش شان را حفظ کنند و به 

قانون پابند باشند.

نامزدانی که اعالم پیروزی کرده اند جریمه می شوند
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قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم پس از گذشت چند روز از آغاز روند انتقال 
به  بایومتریک  دستگاه های  از  معلومات 
آن  از  حاکی  شواهد  مرکزی،  سیستم 
است که این روند بر خالف سرعت کار 
پیش  به  ُکندی  با  معلومات،  مرکز  در 
دستگاه های  نتایج  فورم  هرچند  می رود. 
بایومتریک به گونه عادی به سیستم مرکزی 
معلومات  انتقال  روند  اما  شده،  منتقل 
کامل دستگاه های بایومتریک هیچ والیتی 
کمیشنران  از  شماری  و  ناظر  نهادهای  است.  نشده  تکمیل  هنوز 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  که  اند  معتقد  انتخابات  کمیسیون 

ریاست جمهوری در تاریخ ۲۷ میزان امکان پذیر نیست.
شواهد از درون کمیسیون مستقل انتخابات حاکی از آن است که 
والیات  از  شده  ارسال  نتایج  فورم های  تصفیه  و  ثبت  ورود،  روند 
کامل  معلومات  انتقال  روند  اما  حال  این  با  می شود.  دنبال  سریع 
دستگاه های بایومتریک که برای بیش تر نامزدان انتخابات و نهادهای 
انتقادهای  از  پس  دارد.  ادامه  ُکندی  با  می شود،  تلقی  مهم  ناظر 
ناظران نامزدان و نهادهای ناظر از سکته گی در این روند، دبیرخانه 
کارمندان  است  قرار  که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بیایند.  کابل  به  معضل  این  حل  برای  درمالوگ  شرکت  تخنیکی 
انتخابات  بایومتریک در  آلمانی مسوولیت دستگاه های  این شرکت 

ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
انتقال  روند  می گویند،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  کارمندان 
معلومات کامل دستگاه های بایومتریک به سیستم مرکزی با توجه 
دستگاه ها  این  از  نتایج  فورم  اما  است،  زمان بر  معلومات،  به حجم 
نهادهای  آن چه  بر اساس  می شود.  داده  انتقال  عادی  گونه ی  به 
ناظر می گویند، هنوز معلومات کامل حدود ۲هزار دستگاه از میان 
۲۹هزار و ۵۸۶ دستگاه بایومتریک به سیستم مرکزی انتقال شده 
است. قرار است پس از به پایان رسیدن روند انتقال کامل معلومات 
معلومات  مقایسه  کار  مرکزی،  سیستم  به  بایومتریک  دستگاه های 
دستگاه های بایومتریک با فورم نتایج آغاز شود؛ روندی که از دید 

ناظران، به زمان بیش تری نیاز دارد. 
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( 
از ُکندی در روند انتقال معلومات دستگاه های بایومتریک به سیستم 
پروسس  در  سرعت  از  آن که  با  وی  می کند.  نگرانی  ابراز  مرکزی 
فورم نتایج فزیکی )کاغذی( راضی است، اما می گوید که این نهاد 
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  با  را  مورد  این  در  نگرانی هایش 
به  کمیسیون،  کارمندان  افزود،  رشید  آقای  است.  گذاشته   جریان 
که  است  گفته   انتخابات،  دبیرخانه کمیسیون مستقل  رییس   ویژه 
برای تسریع این روند، اوقات کاری کارمندان را از دو وقت، به سه 
وقت کاری در جریان روز افزایش خواهد داد. وی تصریح کرد که 

در  تخنیکی  مشکالت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارمندان 
انتقال معلومات از دستگاه های بایومتریک به سیستم  جریان 
را  آن  حل  توانایی  که  گفته اند  اما  کرده اند،  تایید  را  مرکزی 
ندارند و قرار است کارمندان تخنیکی شرکت درمالوگ برای 
بیایند؛   کابل  به  حمل،   ۱۶ سه شنبه،  روز  معضل  این  حل 

موضوعی که تا ختم روز گذشته اتفاق نیفتاد.
بودن  حساس  به  توجه  با  که  است  معتقد  وی  حال  این  با 
شماری از نامزدان انتخابات نسبت به مقایسه میان معلومات 
فورم های  و  بایومتریک  دستگاه های  در  رای دهنده گان  کامل 
در  انتخابات  ابتدایی  نتایج  که  دارد  احتمال  کاغذی،  نتایج 
زمان معین آن اعالم نشود. نهادهای ناظر در حالی از احتمال 
تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی سخن  می گویند که موالنا محمد 
سه شنبه،  روز  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  عبداهلل، 
مراحل  طی  با  که  نوشت  فیس بوکش  صفحه  در  میزان،   ۱۶
انتخابات ششم میزان،  بایومتریک  این چنینی معلومات  شدن 

اعالم نتایج انتخابات تا ۲۷ میزان ناممکن است.
با وجود این اما حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون 
مستقل انتخابات، می گوید که معلومات در حال انتقال است 
و کارمندان تخنیکی کمپنی درمالوگ با حضورشان، این روند 
در  میزان،   ۱۶ سه شنبه،  روز  وی  بخشید.  خواهند  تسریع  را 
کارمندان  است  قرار  که  افزود  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو 
آنان  و  بیایند  کابل  به  به  زودی  درمالوگ  کمپنی  تخنیکی 

»مکلف اند« که به مشکالت تخنیکی رسیده گی کنند.
دستگاه های بایومتریک شامل فورم نتایج انتخابات و معلومات 
رای دهنده گان است. در حالی  که روند انتقال فورم نتایج این 
دستگاه ها به گونه ی عادی به پیش می رود،  اما ناظران نامزدان 
تنها  که  اند  معتقد  رای دهنده گان،  کامل  معلومات  بر  اتکا  با 
در  را  آنان  شک وتردیدهای  می تواند  شده  بایومتریک  آرای 
خصوص شفافیت انتخابات ریاست جمهوری رفع کند. پیش تر، 
شماری از نامزدان تصریح کرده اند که آرای بدون بایومتریک 
در انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند پذیرفت؛ موقفی که 
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز 

بر آن تاکید دارند.

ناظران شماری از نامزدان به دستگاه بایومتریک چشم 
دوخته اند

می دهد  نشان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  درون  از  شواهد 
نتایج  فورم  درج  به  بی توجه  نامزدان  از  شماری  ناظران  که 
بایومتریک  دستگاه  تصفیه  بر  معلومات،  مرکز  در  فزیکی 
تمرکز کرده اند. این ناظران می گویند که نتایج بدون معلومات 

دستگاه های بایومتریک، برای آنان پذیرفتنی نیست.

مستقل  کمیسیون  معلومات  مرکز  در  کار  روند  آن که  با 
نامزدان  از  شماری  ناظران  اما  یافته،  تسریع  انتخابات 
بایومتریک  دستگاه های  کامل  معلومات  به  بیش تر 
ارجحیت می دهند. محمدیونس نواندیش، ناظر تیم ثبات  
انتخابات می گوید که  و همگرایی در کمیسیون مستقل 
بدون توجه به فورم نتایج فزیکی صندوق ها، حتا ارسال 
فورم نتایج از دستگاه های بایومتریک به سیستم مرکزی 
انتقال  روند  که  اند  منتظر  و  ندارد  اهمیت  آنان  برای 
معلومات کامل دستگاه های بایومتریک تکمیل شود. وی 
رای دهنده گان  کامل  معلومات  انتقال  ُکندی  از  انتقاد  با 
می گوید  مرکزی،  سیستم  به  بایومتریک  دستگاه های  از 
خورده اند.  بن بست  به   روند  این  تسریع  برای  ناظران  که 
از  نظارت  جریان  در  آنان  که  می افزاید  نواندیش  آقای 
انتخابات، به  فعالیت کارمندان دفتر معلومات کمیسیون 
که  دفتر  این   NTC بخش  در  شده  نصب  دوربین های 
مسوولیت شفافیت در فورم های نتایج را دارد، دسترسی 
ندارند. با این حال حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه 
خویش  موقف  بر  هرچند  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
مبنی بر فعال بودن این دوربین ها اصرار دارد، اما می گوید 
با  به  زودی  را  موضوع  آن ها،  نکردن  کار  صورت  در  که 
خواهد  میان  در  کمیسیون  معلوماتی  تکنولوژی  بخش 

گذاشت.
ناظران تیم »دولت ساز« اما روند کار در کمیسیون را عادی 
دولت ساز  تیم  ناظر  هودخیل،  عبدالقادر  می کنند.  توصیف 
انتقال  روند  در  ُکندی  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  در 
را  مرکزی  سیستم  به  بایومتریک  دستگاه های  معلومات 
نتیجه   است  بهتر  افزود،  اما  کرد،  توصیف  تخنیکی  مشکل 
به شکلی اعالم شود که بدون تقلب و مورد قبول نامزدان،  
احزاب سیاسی و شهروندان باشد. وی از کمیسیون مستقل 
انتخابات خواست که با تسریع کار انتقال معلومات دستگاه ها 
و حل سایر مشکالت،  از فراهم شدن زمینه برای »اشخاص 

مشکل گذار« جلوگیری کند.
دستگاه  از  استفاده  با  کشور  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شد.  برگزار  نامزد   ۱۳ میان  میزان   ۶ تاریخ  در  بایومتریک 
از سیم کارت شرکت مخابراتی  بایومتریک،  در دستگاه های 
این  انترنت  سرعت  هرچند  است.  شده  استفاده  اتصاالت 
شبکه در محوطه کمیسیون مستقل انتخابات خوب است،  
بایومتریک  معلومات دستگاه های  که  هنگری  داخل  در  اما 
انترنت  سرعت  می یابد،  انتقال  مرکزی  سیستم  به  آن  در 
نشده  مشخص  هنوز  است.  ُکند  باور  قابل  غیر  شبکه  این 
که کمیسیون مستقل انتخابات از انترنت شرکت مخابراتی 

اتصاالت استفاده می کند یا از وای فای.

احتمال تعویق اعالم نتایج ابتدایی 
انتخابات ریاست جمهوری

حسیب بهش



در  انتخابات  هر  برگزاری  از  پس 
از  ناشی  افغانستان، سر و صداهای 
تقلب های گسترده باال می گیرد، 
افرادی   یا  فرد  آن،  از  پس  اما 
در  می شوند،  تقلب  مرتکب  که 
و  دارند  مصونیت  پیروزی  صورت 
در صورت شکست، هیچ نهاد عدلی و 

قضایی به سراغ شان نمی رود.
با این وصف،  آیا تقلب، جعل و تزویر  

پنداشته  »جرم«  انتخابات  در  تقلب  آیا  ندارند؟  جزایی  بُعد 
نمی شود؟ چه دلیلی وجود دارد که نامزدان در هیچ انتخاباتی 

از ارتکاب تقلب، بیم ندارند؟
به  نیاز  حکومت داری  هم چنان  و  انسان  زنده گی  ارزش های 
و  عدالت؛  بر  مبتنی اند  همه  امروزین  ارزش های  دارد.  قانون 
قانون بهترین نهادی  است در زنده گی انسان که می تواند منجر 
به عدالت شود و یا عبارتی دیگر، قانون بهترین ضمانت اجرا 
خوب  حکومت داری  تطبیق  و  انسانی  ارزش های  حفظ  برای 

است.
از  بیش  ندارد،  جزایی«  بُعد  »تقلب  آیا  که  سوال  این  به 
بر خالف  این که  ویژه  به  دهد،  پاسخ  می تواند  قانون  هر کسی، 
جرایم  قانون  فاقد  افغانستان  شهروندان،  از  بسیاری  اطالع 
همه  است  توانسته  خوبی  به   قانون،  این  و  نیست  انتخاباتی 

چیز را واضح بسازد.
اسالمی  جمهوری  جزای  کود   ۲۷ ماده ی  را  جرم  مفهوم 
افغانستان در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ این گونه تعریف کرده است: 
»جرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام 
این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن 

مجازات یا تدابیر امنیتی تأمینی تعیین شده باشد.«
انتخابات های  مهندسی  و  تقلب  تزویر،  جعل،  حال،  این  با 
موارد  تا  ناگزیر ساخت  را  نهادهای عدلی  افغانستان،  گذشته 
مشخصی را تحت عنوان جرایم انتخاباتی، جرم انگاری و برای 
جزای  ُکد  انفاذ  از  پس  کنند.  تعیین  مجازات  آن  مرتکبان 
اسالمی  جمهوری  لوی سارنوالی   ،۱۳۹۶ سال  در  افغانستان 
وظیفه  اساسی  قانون   ۱۳۴ ماده  حکم  براساس  افغانستان 
محاکم  پیشگاه  در  را  متهمان  علیه  دعوا  تعقیب  و  تحقیق 

کشور برعهده دارد.
فقره ی )۱( ماده ی ۹۹ قانون، جرایم انتخاباتی را واضحاً بیان 
فهرست  را  انتخاباتی  جرایم  مورد   ۲۰ فقره  این  است.  کرده 

کرده و گفته است که تمامی این موارد، جرایم انتخاباتی اند. 
رشوت،  پرداخت  یا  و  اخذ  حکومتی،  کارمندان  سوء استفاده 
تهدید، پنهان کاری، انتقال مواد انتخاباتی، دریافت وجوه مالی 
از منابع غیر قانونی، دریافت وجوه مالی از منابع خارجی، وارد 
ساختن تغییر در فورم ها، مداخله های نرم افزاری و سخت افزاری، 
حساس  مواد  سرقت  انتخابات،  زدن  برهم  و  خشونت  تشدید 
انتخاباتی،  ثبت نام با اسناد جعلی و تزویری، استعمال رای با 
اسناد جعلی، استعمال رای در غیاب شخص رای دهنده، خرید 
زیاد  و  کم  انتخاباتی،   اسناد  تبدیل  یا  و  تغییر  رای،   فروش  و 
ساختن آرا، پنهان ساختن شکایت های مردمی، کتمان کارکنان 
در  ناظران  حضور  از  ممانعت  و  تخلفات  مشاهده  از  انتخاباتی 

پروسه انتخابات، همه تخلف های انتخاباتی به شمار می آیند.
پس مشخص است که تقلب عالوه بر بُعد حقوقی، بُعد جزایی 

وحید پیمان

نشان  افغانستان  انتخابات در  برگزاری چند  تجربه  و  دارد  نیز 
به  هم  آن   تقلب،  حقوقی  بُعد  به  تنها  معموالً  که  است  داده 

پیمانه نسبتاً کم پرداخته می شود.
همین  بر  مبتنی  گذشته،  سال  پارلمانی  انتخابات  از  پس 
به قضایای جرایم  پیوند  قانون،  ۳۸۶ تن متهم و مظنون در 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  کارکنان  شامل  انتخاباتی،  
کارکنان دولتی، مسووالن امنیتی، فرماندهان محلی، متنفذان 
اما  گرفتند،  قرار  پیگرد  زیر  عادی  افراد  و  دانشجویان  قومی، 
تقلب  ارتکاب  دلیل  به  نامزد  یک  مجازات  از  خبری  هیچ گاه 

منتشر نشده است.
انتخاباتی برای جداسازی  انتخابات،  کمیسیون های  پس از هر 
آرای پاک از ناپاک دست به کار می شوند. آرای تقلبی در برخی 
از مناطق چه در انتخابات پارلمانی و چه در انتخابات ریاست 
نتیجه،   در  و  می شود  باطل  والیتی  شوراهای  یا  و  جمهوری 

عده ای پیروز می شوند و عده ای دیگر شکست می خورند، 
اما در این میان، بُعد جزایی آن به فراموشی سپرده می شود 

و هیچ متقلبی، مجازت نمی شود.
تا اکنون کم تر نامزدی از میان نامزدان ریاست جمهوری 
تا شوراهای والیتی به دلیل ارتکاب تقلب، به پنجه قانون 

سپرده شده اند. 
به این ترتیب، هرگاه عمل یا ترک عملی از جانب اشخاص 
در انتخابات صورت گیرد که در قانون انتخابات و یا کود 
جزا در مورد آن رفتار یا ترک آن عمل مجازات تعیین شده 
باشد، از جمله جرایم انتخاباتی محسوب می شود. بیش ترین 
جرمی که در انتخابات صورت می گیرد، جعل و تزویر است. 
به معنای »خلق کردن و دگرگون کردن«  جعل در لغت 
و تزویر به معنای »حیله و تقلب و خالف واقع جلوه دادن 
چیزی« است. جعل و تزویر در اصطالح حقوقی عبارت از 

»ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش بینی شده در 
قانون بر خالف حقیقت و به ضرر دیگری« است.

آیا متقلب صالحیت حکم روایی دارد؟
باز هم بیش ترین رای را  ابطال آرا،  از  فرض کنیم احمد پس 
می آورد، آیا یک متقلب و فریب کار صالحیت اخالقی حکم روایی 
از نظر حقوقی مشکل را حل  تقلبی  ابطال آرای  اگر  را دارد؟ 
بُعد جزایی چه خواهد شد؟ تردیدی نیست که  می کند، پس 
تقلب بخش جدایی ناپذیر انتخابات در افغانستان شده است و 

خالی بُعد جزایی تقلب یکی از عوامل اصلی آن است.
مثال دیگر از قوانین حاکم در افغانستان این است که: »محاکم 
نظر  از  این جا  تا  می کنند.  باطل  را  جعلی  قباله های  معموالً 
حقوقی قضیه حل شده و مالک اصلی به جای داد خود رسیده 
است، اما محاکم به این اکتفا نمی کنند و جاعل را نیز به خاطر 

جعل سند رسمی محاکمه  می کنند.«
به این ترتیب،  زمانی  که آرای تقلبی باطل می شود، بُعد حقوقی 
قضیه عملی می گردد و بُعد جزایی آن باقی می ماند. تردیدی 
نیست که سکوت و بی تفاوتی نهادهای عدلی و قضایی نسبت 
به نامزدان متقلب، آن ها را در انتخابات بعدی جسورتر می سازد. 
اگر کسی از بُعد جزایی یک عمل خالف قانون نهراسد، امکان 

تکرار آن هر بار وجود دارد.
کمیسیون های  کمیشنران  از  برخی  گذشته،  انتخابات  در 
به  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون  و  انتخابات 
صالحیت های  از  سوء استفاده  و  آرا  نتایج  به  دست برد  اتهام 
وظیفه ای بازداشت و زندانی شدند؛ اما نهادهای عدلی به سراغ 
متقلبان در سطح حوزه های رای دهی نرفتند. بسیاری از کسانی 
که تقلب کردند،  نامزدان انتخابات بودند. آن ها از فضای ناامن 
در ولسوالی ها و روستاهای کشور سوء استفاده کردند، آن ها از 
مجبور  را  عده ای  و  کرده  سوء استفاده  نیز  مردم  نداری  و  فقر 
به  توان  تمام  با  آن ها  نمودند،  قانون  خالف  اعمال  انجام  به 
درون  در  افرادی  پول،  پرداخت  با  یا  کردند  تقلب  خود  سود 
تقلب های  مامور  را  کمیسیون ها  از  بیرون  یا  و  کمیسیون ها 

سازمان یافته ساختند.
با این وصف آیا باید تنها اعضای کمیسیون ها محکامه شوند یا 
نیز به پنجه قانون سپرده  این پرونده های قطور  عامالن دیگر 
شوند؟ قوانین افغانستان رشوت دهنده و رشوت گیرنده را مجرم 
شناخته است و بی تردید، عادالنه ترین تصمیم قضایی، محاکمه 

هر دو سوی فساد است.
در  سازمان یافته  و  تکراری  پی هم،  تقلب های  این،  بر  عالوه 
راه  تنها  است.  ساخته  بی باور  روند  این  به  را  مردم  انتخابات، 
بازگرداندن مردم به سمت انتخابات، ایجاد شفافیت و سپردن 
را  متقلبان  عماًل  مردم  هرگاه  است.  قانون  پنجه  به  متقلبان 
پشت میز محاکمه ببینند، باورمندی شان به این پروسه بیش تر 

خواهد شد.
این در حالی است که جرایم انتخاباتی ماهیت سیاسی دارند و 
به نظر می رسد که مجازات جرم سیاسی نظر به جرایم معمولی 
به  می تواند  متقلب  افراد  مجازات  است.  شدیدتر  و  سنگین تر 
نظر  به  کند.  کمک  بعدی  دوره های  در  انتخابات  شفافیت 
متقلب  نامزد  واقعی یک  آرای  ابطال  اجازه  قانون  می رسد که 
را هم داده می تواند. قانون دست نهادهای عدلی و قضایی را باز 
گذاشته است. یک قاضی عادل اما سختگیر حتا می تواند فرد 

متقلب را از نامزدی در انتخابات  بعدی نیز محروم سازد. 
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قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

کارمندان دستگاه دولت،
یا ماموران اشخاص

نهادها وقتی خراب می شود که عزل و نصب 
اشخاص  دست  به  متخصص  کارمندان 
و  صدراعظم  وزیر،  اگر  باشد.  افراد  و 
رییس جمهور خود کارمندان را عزل 
و نصب کنند، آن کارمندان بیش تر از 
این که به دستگاه بوروکراسی کشور و 
کل سیستم وفادار باشند به شخص وفادار 
تا سرحد جنون،  آنان  از  برخی  می مانند. 
نصب  را  آن  که  شیفته ی کسی می شوند 
کرده اند. آنانی که عزل شده اند از مقام عزل کننده عقده می گیرند. 
به جای عزل و نصب کارمندان دستگاه  به همین دلیل است که 
بوروکراسی، روش استخدام در کشورهای دموکراتیک و با عزت دنیا 
روی دست گرفته شده است. در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا از 
جمله در هند یک سازمان دولتی ملی برای استخدام وجود دارد. این 
سازمان تشکیالت کل حکومت را در هم آهنگی با وزارت خانه ها به 
دست می آورد و سمت های خالی را از طریق رقابت آزاد پر می کند. 
در این روش، اشخاصی که توانایی کار، دانش حرفه ای و تعهد وطنی 
دارند جذب دستگاه بوروکراسی می شوند. موضوع رتبه و تن خواه هم 
توسط سیستم عیار می شود. نقش وزیر، صدراعظم و رییس جمهور 
در استخدام کارمندان،  دیپلومات ها، نظامیان،  قاضیان،  ماموران عدلی 

و حتا مشاوران دستگاه حکومت کم می شود. 
افغانستان،  بوروکراسی  دستگاه  تشکیالت  معیاری سازی  برای 
است  آمده  میان  به  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون 
که در رأس آن آقای نادر نادری قرار دارد. این کمیسیون حیثیت 
دیگر  و  کمیسیون  این  کمیشنران  دارد.  را  استخدام  ملی  سازمان 

روشن است که اظهارات آقای احمدی شخصی نبود. حتماً 
از دفتر وزیر خارجه به او هدایت داده شده بود. ولی بهای 

گیرودار سیاسی و جناحی را آقای احمدی پرداخت.
بر مبنای معلومات ما روابط آقای احمدی با سخنگویان 
چندان  ارگ  عمومی  روابط  بخش  و  جمهوری  ریاست 
خوب نبود. در جلساتی که سخنگویان حکومت و بخش 
وزارت  سخنگوی  می کردند،  برگزار  ارگ  عمومی  روابط 
ایجاد  خارجه حضور نمی یافت. تالش هایی هم که برای 
دیگر  و  خارجه  وزارت  عمومی  روابط  میان  هم آهنگی 
سازمان های دولتی صورت گرفته بود،  ناکام ماند. این تلقی 
در میان روابط عمومی  ریاست جمهوری و دیگر ارگان ها 
به میان آمده بود که سخنگوی وزارت خارجه خودش را 
تافته ی جدا بافته می داند. دلیل این امر شاید این بود که 
عزل ونصب ها در وزارت خارجه نه از طریق رقابت آزاد که 
از طریق روابط صورت می گرفت و در بهترین حالت خود 
می کرد/می کند.  برگزار  استخدام  امتحان  خارجه  وزارت 
بیش تر  مقرر می شوند،  مجاری  آن  از طریق  که  کسانی 
سیستم.  تا  می دانند  مقررکننده  به  وفادار  را  خودشان 
از طریق سیستم مقرر می شوند خودشان را  کسانی که 
بخشی از سیستم می دانند و حتا اگر گرایش سیاسی هم 

داشته باشند، آن را خرج سیستم نمی کنند. 
دارند.  را  ریاست جمهوری هم همین مشکل  مشاوران 
برخی از عزل ونصب های ارگ از جمله نصب مشاورها از 
رقابت  می گیرد،  نه  صورت  رییس جمهور  فرمان  طریق 
آزاد. حتا در بخش روابط عمومی ارگ هم برخی از عزل 
از طریق کمیسیون  آزاد  رقابت  اساس  بر  نه  و نصب ها 
از طریق  اداری و خدمات ملکی که  مستقل اصالحات 
امر  این  است.  گرفته  روابط صورت  و  واسطه،  شناخت 
سبب شده است که اصل  بی طرفی در انتخابات توسط 
برخی از کارمندان بخش روابط عمومی ارگ و مشاوران 
ریاست جمهوری نقض شود. حتا برخی از کارمندان مرکز 

رسانه های حکومت به جای این که خودشان را کارمندان 
دستگاه بوروکراسی افغانستان حس کنند، ماموران کمپین 

محمداشرف غنی حس می کنند. 
این احساس از آن جا ناشی می شود که استخدام به صورت 
کلی حرفه ای نشده است و در مجموع از طریق کمیسیون 
اصالحات اداری و خدمات ملکی صورت نمی گیرد. به همین 
رسانه های حکومت  مرکز  که حتا یک عکاس  است  دلیل 
هم خودش را مامور کمپین رییس جمهور تصور می کند و 
مشاوران ریاست جمهوری هم به لشکر فیس بوکی کمپین 
آقای غنی بدل می شوند. این وضعیت نهادها را خراب می کند 
و اعتبار عمومی آن ها را صدمه می زند. نهادها برای حفاظت 
و حراست از ارزش ها و استیفای حقوق شهروندان به میان 
ارزش است، هر  به شهروندان یک  می آیند. خدمت رسانی 
شهروند حق دارد که از جانب دولت خدمات دریافت کند. 
به همین دلیل است که دستگاه بوروکراسی کشور به عنوان 
سیاسی  مرزبندی های  از  فارغ  تا  می کند  ظهور  نهاد  یک 
کند.  عرضه  خدمات  جمهوری  شهروندان  به  جناحی،  و 
شهروندان حق دارند که به معلومات ثقه دسترسی داشته 
باشند و دستگاه حکومت هم حق دارد که اطالع رسانی کند. 
به همین دلیل است که بخش روابط عمومی در نهادهای 
دولتی و اداره های مثل مرکز رسانه های حکومت به میان 
آمده است. برای این که این نهادها بتوانند بهتر کار کنند، 
باید تمام استخدام ها از طریق کمیسیون مستقل اصالحات 
نهادها  کارمندان  تا  بگیرد  ملکی صورت  و خدمات  اداری 
خودشان را ماموران دستگاه بوروکراسی کشور حس کنند 
نه کارمندان شخصی اشرف غنی یا صالح الدین ربانی. باید 
اصالحات  کمیسیون  چارچوب  از  خارج  استخدامی  هیچ 
نیست که  تردیدی  نگیرد.  ملکی صورت  و خدمات  اداری 
در این کمیسیون هم، نواقصی وجود دارد، ولی آن نواقص 
باید برطرف شود و هیچ استخدامی خارج از چارچوب آن 

صورت نگیرد.

مقام های آن با وزارت خانه ها و دیگر سازمان های دولتی در مورد 
کمیسیون  بعد  می کنند.  مشورت  مربوط  اداره های  تشکیالت 
اصالحات اداری و خدمات ملکی بست های خالی را از طریق 
حال  تا  اداره ها  از  برخی  متأسفانه  اما  می کند.  پر  آزاد  رقابت 
خودشان را به سیستم نو عیار نکرده اند. برخی از وزارت خانه ها 
تا حال کارمندان شان را به اساس امتحان و رقابت آزاد استخدام 
نمی کنند. وزارت خارجه هم تا حال کارمندانش را به اساس 
اداری و خدمات  رقابت آزاد که کمیسیون مستقل اصالحات 
ملکی آن را سازمان دهی کند،  استخدام نمی کند. وزارت خارجه 
و کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی تا حال به تفاهم 
نرسیده اند. اگر استخدام در وزارت خارجه معیاری و از طریق 
کمیسیون خدمات ملکی و اصالحات اداری صورت می گرفت، از 

تخریب نهادها و مشکالت دیگر جلوگیری می شد.
وزارت  سخنگوی  احمدی  صبغت اهلل  آقای  قبل  روز  چند 
خارجه، اظهار نظری در مورد سفر هیات طالبان مستقر در 
موضع  با  تضاد  در  نظر  اظهار  این  داشت.  اسالم آباد  به  قطر 
آورد.  میان  به  را  مشکالتی  امر  این  بود.  جمهوری  ریاست 
ریاست جمهوری اعالم کرد که آقای احمدی برکنار شده است. 
ظاهراً رییس جمهور غنی به معین های وزارت خارجه گفته بود 
که سخنگوی آن وزارت را از سمتش برکنار کنند و به جای 
او کس دیگر سرپرستی دفتر سخنگوی وزارت خارجه را به 
دوش بگیرد. از آن جایی که شخص وزیر خارجه در سفر بود، 
ریاست جمهوری با معین های وزارت در تماس شده بود تا به 
جای آقای احمدی مسوولیت را به کس دیگر بسپارند. ریاست 
جمهوری سخنان آقای احمدی را نظرات شخصی عنوان کرد. 

فردوس کاوش

آیا تقلب بُعد جزایی 
ندارد؟



در  دولت  وزارت  در  مقامات 
حوادث  به  رسیده گی  امور 
از  تازه ای  موج  که  می گویند 
باران  و  برف  سنگین  بارش 
افغانستان  به  رسیدن  راه  در 
عبدالباسط  گفته  به  است. 
در  دولت  وزارت  مشاور  رحمانی، 
این  حوادث،  به  رسیده گی  امور 
موج تازه از بارش برف و باران به 
خاطر تغییرات اقلیمی به راه افتاده است. یک موج از بارش 
برف و باران در روزهای بین پنج شنبه و یک شنبه گذشته 
بخش های بیش تری از کشور را درنوردید که تلفات انسانی 
و خسارات مالی نیز به همراه داشت. رحمانی می گوید که 
رسیدن  دنبال  به  بیش تر  طبیعی  حوادث  وقوع  احتمال 
امور  در  دولت  وزارت  باران،  و  برف  بارش  از  تازه ای  موج 
هم زمان  او  است.  کرده  نگران  را  حوادث  به  رسیده گی 
خاطرنشان ساخت که این وزارت با توجه به بودجه کم و 
منابع محدود مصمم است تا بالیای طبیعی و حوادث ناشی 
از احتمال بارش سنگین برف و باران در روزهای آینده را 

به درستی مدیریت کند.
به حوادث می گوید که  امور رسیده گی  در  وزارت دولت 
و  پیش رو  ماه های  در  طبیعی  حوادث  مدیریت  برنامه 
همین طور زمستان را تدوین و به جلسه کمیته مبارزه با 
حوادث طبیعی ارایه کرده است. این کمیته روز دوشنبه، 
پانزدهم میزان، به ریاست عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی، 

شد.  خواهد  حفظ  زمستان  فصل  در  احتمالی  حوادث 
رحمانی تأکید کرد که این بودجه برای شرایط عادی در 
نظر گرفته شده است ولی اکنون که احتمال وقوع حوادث 
از  )پیش  آینده  ماه  نیم  و  دو  جریان  در  نگران کننده ای 
بودجه  این  که  می رسد  نظر  به  است،  متصور  زمستان( 

کافی نخواهد بود.
حوادث  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  پیش بینی 
و  برف  سنگین  بارش  از  تازه ای  موج  که  می دهد  نشان 
باران در روزهای آینده وارد کشور خواهد شد. عبدالباسط 
رحمانی، مشاور این وزارت، می گوید که حوادث ناشی از 
این موج بارش برف و باران در قالب سیل، بعضاً برف کوچ، 
لغزش کوه و زمین و راه بندی ها ظاهر خواهد شد. او گفت 
شمالی،  بخش های  باران،  و  برف  بارش  از  موج  این  که 
شرقی و جنوب شرقی کشور را هدف قرار خواهد داد. البته 
در مناطق مرکزی و مرتفع از جمله سالنگ ها، پیش بینی 
شده است که ریزش برف سنگین خواهد بود. حجم این 
بارنده گی ها بین پنج تا پنجاه ملی متر تخمین شده است.

می گوید  حوادث  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت 
کشور  آسیب پذیر  نقاط  در  را  اضطراری اش  تیم های  که 
که  اضطراری  سرپناه   ۱۳ هم چنان  است.  کرده  جابه جا 
به صورت هم زمان گنجایش بیش از صد نفر را دارد، در 
این  در  هم چنان  است.  شده  ایجاد  سالنگ ها  سوی  دو 
برف روبی  برای  مرتفع وسایل ضروری  و  برف گیر  منطقه 
نیز جابه جا شده است. به گفته رحمانی، قراردادهایی نیز 
برای پاک کاری جاده ها، پس از بروز حوادث احتمالی، با 

شرکت های خصوصی به امضا رسیده است.
در جریان روزهای گذشته که بعضی از مناطق کشور شاهد 
بارش برف، ژاله و باران بود، تلفات و خساراتی نیز به مردم 
در  دولت  وزارت  معلومات  طبق  است.  رسیده  مناطق  این 
که  بارنده گی  جریان  در  نفر  شش  دست کم  حوادث،  امور 
از پنج شنبه گذشته شروع شد و به صورت وقفه ای تا روز 
یک شنبه همین هفته ادامه داشت، جان باخته اند. در کنر 
پی  در  کاپیسا  در  نفر هم  دو  و  برق  و  رعد  اثر  در  نفر  دو 
فروریختن سقف خانه جان داده اند. در این جریان دو نفر 
دیگر نیز کشته شده اند. موقعیت یکی از آن ها والیت پروان 

بوده است.
عبدالباسط رحمانی می گوید که در مدت چهار روز بارنده گی، 
چهل باب خانه مسکونی به صورت کلی و قسمی تخریب شده 
است. همین طور ده رأس از حیوانات مردم نیز تلف شده اند. 
در والیاتی که این بارنده گی به شکل ژاله اتفاق افتاده، باعث 
معلومات  طبق  است.  شده  درختی  سر  میوه های  تخریب 
خسارت  بیش ترین  حوادث،  امور  در  دولت  وزارت  مشاور 
ولسوالی های شکردره، سروبی،  در  میوه دهاقین  باغ های  به 
قره باغ، فرزه، کلکان و ده سبز در کابل، بگرام و شینواری در 
پروان و همین طور بخشی از ولسوالی های کاپیسا وارد شده 
است. او تصریح کرد که میزان این خسارات تا کنون برآورد 

نشده است و کار سروی در این باره در جریان است.
– ننگرهار و پروان  قابل یادآوری است که مسیرهای کابل 
– بامیان نیز در پی این بارنده گی ها مسدود شده بود. یک 
پل در لغمان نیز در پی این بارنده گی ها تخریب شده است. 
وزارت فواید عامه اعالم کرده است که این مسیرها به روی 

رفت وآمد باز شده است. 
حوادث  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  مشاور  این 
باران،  و  برف  بارش  تازه   موج  خاطرنشان ساخت که شدت 
گذشته  روز  چند  بارنده گی های  به  نسبت  بیش تر  کمی 
پیش بینی شده است. او گفت که نگران است در پی بارش 
برف و باران در روزهای آینده، حوادث طبیعی ویران گر تری 

رخ دهد.      
طبق معلومات وزارت دولت در امور حوادث، دما در جریان 
کرده  تغییر  میانه،  آسیای  منطقه  در  گذشته،  قرن  یک 
در  نیز  بارنده گی  الگوهای  اقلیمی،  تغییر  این  پی  در  است. 
وزارت  بنابراین،  است.  شده  تغییر  دست خوش  منطقه  این 
دولت در امور مبارزه با حوادث هشدار می دهد که احتمال 
افزایش حوادث طبیعی در پی این تغییرات اقلیمی و تغییر 
به  توجه  با  است.  متصور  کشور  در  بارنده گی  الگوهای  در 
این که دولت بودجه کمی را برای مبارزه با حوادث طبیعی 
اختصاص داده است، معلوم نیست زنده گی مردم در روزها 
و ماه های آینده در جدال با خشم احتمالی طبیعت چگونه 

سپری خواهد شد.

بود.  کرده  برگزار  فوق العاده  جلسه  سپیدار  قصر  در 
عبدالباسط رحمانی می گوید که مطابق این برنامه، تمام 
۳۴ والیت کشور نظر به میزان آسیب پذیری آن ها به چهار 
بخش تقسیم شده است. به گفته او، پروان، جوزجان، غور، 
بادغیس، بدخشان و دایکندی از والیاتی است که میزان 
آسیب پذیری آن ها در برابر حوادث طبیعی نسبت به سایر 
والیات بسیار بلند است و این والیات احتماالً شاهد وقوع 

حوادث بیش تری خواهد بود.
این مشاور وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث بیان 
داشت که بودجه مربوط به رسیده گی به حوادث بر حسب 
سال های گذشته ۳۰ میلیون دالر پیش بینی شده است. 
عبدالباسط رحمانی عالوه کرد که وزارت دولت در امور 
از این بودجه، مواد خوراکی،  با ۲۶ میلیون دالر  حوادث 
بسته های  طور  همین  و  موقت  سرپناه  البسه،  گندم، 
فراهم  احتمالی  قربانیان  برای  پخت وپز  وسایل  و  صحی 
کرده است. او گفت که چهار میلیون دالر دیگر از بودجه 
انتظار  و  نیست  تا کنون در دست  وزارت  این  نیاز  مورد 
آینده فراهم شود. رحمانی گفت که  می رود در روزهای 
جامعه جهانی نیز متعهد شده است تا بخشی از کمک های 

مربوط به رسیده گی به حوادث طبیعی را فراهم کند.
طبق معلومات عبدالباسط رحمانی، در نظر است تا این 
وقوع  احتمال  که  طبیعی  حوادث  مدیریت  برای  بودجه 
است،  متصور  آینده  ماه  دو  و  جاری  ماه  جریان  در  آن 
پیش بینی ها،  مطابق  که  صورتی  در  اما  شود.  مصرف 
حوادث طبیعی بزرگی رخ ندهد، این بودجه برای مدیریت 

دست تهی دولت و خشم طبیعت؛

احتمال بارش سنگین برف و باران مقامات را نگران کرده است

عبداالحمد حسینی
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سال یازدهم

کردن  پره  با  و  کشور  به  برگشت  از  پس  عایشه 
ماللی  عالی  لیسه ی  در  را  مکتب  هفت ساله گی، 
لیسه  در  را  لیسه  و  ابتدایی  دوره  خرم  کرد.  آغاز 
عالی ماللی به پایان رساند. عایشه پس از فراغت از 
مکتب، در سال ۱۳۹۵ در امتحان عمومی کانکور، 
سیاسی  علوم  و  حقوق  رشته ی  به  نمره   ۳۰۰ با 
عایشه  اکنون  همین  یافت.  راه  کابل  دانشگاه 
در  بین الملل  روابط  رشته  سوم  سال  دانشجوی 

دانشگاه کابل است.
فعالیت های  به  آموزش گیری،  کنار  در  عایشه 
اجتماعی و رسانه ای نیز پرداخته است. او می گوید 
که از صنف دهم به بعد برای روزنامه »ویسا« در 
بخش های مختلف مقاله می نوشته است. افزون بر 
ملل  افغانستان در سازمان  نماینده جوانان  این ها، 
متحد، با »افغانستان تایمز« و »کابل نیوز« نیز به 

عنوان ویراستار کار کرده است.
به گفته ی عایشه خرم، او به عنوان یک دانشجوی 
فعال در برنامه هایی شبیه سازی سازمان ملل متحد 
مختلفی  جایزه های  است  توانسته  و  کرده  شرکت 

به دست آورد. 

از  کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد، یکی 
برای  برنامه  این  از  است.  آموزش  نوین  شیوه های 
تشکیالت  با  آشنایی  جوانان،  میان  روابط  تحکیم 
علمی  سطح  ارتقای  و  متحد  ملل  سازمان 

دانشجویان استفاده می شود.
این  در  شرکت  با  که  می گوید  او  حال  این  با 
داشته  جوانان  با  که  صحبتی  در  و  کنفرانس ها 
حقوق شان  از  جوانان  اکثر  که  یافته  در  است، 
با  که  می گوید  عایشه  رو،  این  از  ندارند.  آگاهی 
درک وضعیت ناگوار کشور و در حاشیه قرار داشتن 
جوانان در عرصه های سیاست های کالن کشوری، 
نامزد  پست  این  احراز  برای  است  گرفته  تصمیم 

شود. 
افغانستان  جوانان  نماینده گی  مقام  برای کسب  او 
در سازمان ملل متحد، چهار مرحله سخت را پشت 
سر گذاشته است. عالوه بر او، ۸۰ جوان دیگر نیز 
خودشان را برای احراز این پست نامزد کرده بودند. 
سه  گذاشتن  سر  پشت  با  که  می گوید،  خرم  بانو 
مرحله، توانسته است که با سه تن دیگر در مرحله 

نهایی راه پیدا کنند.

تن  سه  با  او  نهایی،  مرحله  در  که  می گوید  او 
سرخ  »خطوط  مورد  در  موضوعی  طرح  با  دیگر، 
داوران  هیأت  حضور  در  صلح«  گفت وگوهای  در 
رقابت  این  است.  پرداخته  رقابت  به  و  سخنرانی 
دبیرکل  ویژه  نماینده  یاماماتو،  تدامیچی  سوی  از 
زمان،  ادریس  افغانستان،  برای  متحد  ملل  سازمان 
پروگل،  پیتر  خارجه،  امور  وزارت  سیاسی  معین 
مدیر  رامیار،  سوفیا  و  افغانستان  در  آلمان  سفیر 

اجرایی مؤسسه اندیشه وران داوری شده است. 
سرانجام طرحی که عایشه خرم در رابطه به موضوع 
را  او  است،  داده  صلح  گفت وگوهای  در  سرخ  خط 
برای  رو  این  از  است،  ساخته  متمایزتر  سایرین  از 
یک سال به عنوان نماینده جوانان در سازمان ملل 

متحد گزینش شده است.
خط  صلح،  گفت وگوهای  در  که  می گوید  عایشه 
سرخ تمامی مردم افغانستان، قانون اساسی، آزادی 
بیان، حقوق زنان و کودکان و هم چنان حقوق بشر 
است. به همین دلیل عایشه می گوید که اکنون به 
عنوان نماینده جوانان افغان در سازمان ملل متحد، 
چالش ها و فرصت های جوانان افغان را با رهبران و 
نماینده گان جهان در میان می گذارد و فرصت های 

بیش تری برای جوانان ایجاد می کند.
برای  میالدی   ۲۰۱۹ دسامبر  از  او  است  قرار 
ملل  سازمان  در  افغانستان  جوانان  از  یک سال، 
متحد نماینده گی کند و مشکالت جوانان افغان را با 

رهبران جهان در میان بگذارد.
عنوان  به  کارش  آغاز  از  پس  که  می گوید  عایشه   
با  متحد،  ملل  سازمان  در  افغان  جوانان  نماینده 
جوانان افغانستان در تمامی والیات، دیدار و صحبت 
می کند. او وظیفه دارد که با جوانان در مورد صلح 
سرخ  خطوط  و  طرح  هم چنان  کند.  کار  امنیت  و 
جوانان در رابطه به گفت وگوهای صلح را بشنود و 

این طرح ها را با رهبران جهان در میان بگذارد.
 ۲۰۱۵ سال   »۲۲۵۰« قطع نامه  اهداف  اساس  بر 
نماینده گان  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
جوانان کشورها در مقر این سازمان مسایل مربوط 

به جوانان را مورد بحث قرا می دهند.
گفتنی است که پیش از این رامز بختیار، به عنوان 
نماینده ی جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد 
انجام وظیفه کرده است و قرار است با آغاز کار بانو 

خرم، کارش در این بخش پایان یابد.

تازه گی  به  که  خرم  عایشه 
جوانان  نماینده  عنوان  به 
سازمان  در  افغانستان 
شده  انتخاب  متحد  ملل 
جوانان  که  می گوید  است، 
سیاسی  مهم  پروسه های  در 
به  صلح  پروسه  جمله  از 
اکنون  شده اند.  رانده   حاشیه 
او می گوید که با انتخاب شدنش به عنوان نماینده 
جوانان افغان در سازمان ملل، می خواهد از حقوق 
آنان پاسداری و صدا و خط سرخ آنان را در پروسه ی 

صلح را به گوش جهانیان برساند. 
عایشه خرم ۲۰ سال دارد و متولد دوره ی مهاجرت 
که  می گوید  او  است.  پاکستان  در  خانواده اش 
به  ویران گر  جنگ های  نتیجه  در  خانواده اش 
به  مهاجرت  از  پس  او  شده اند.  مهاجر  پاکستان 
در  می شود.  مسکن گزین  پشاور  شهر  در  پاکستان 
به  امریکا  حمله  از  پس  خانواده اش  با  پنج ساله گی 
طالبان در افغانستان و شکست آن گروه، در سال 

۱۳۸۳ به کشورش باز می گردد.

عایشه خرم:
صدای 

فراموش 
شده گان را 
فریاد می کنم

خلیل اسیر

این مشاور وزارت دولت در امور رسیده گی 
به  مربوط  بودجه  که  داشت  بیان  حوادث  به 
سال های  حسب  بر  حوادث  به  رسیده گی 
شده  پیش بینی  دالر  میلیون   ۳۰ گذشته 
است. عبدالباسط رحمانی عالوه کرد که وزارت 
دولت در امور حوادث با ۲۶ میلیون دالر از 
البسه،  گندم،  خوراکی،  مواد  بودجه،  این 
سرپناه موقت و همین طور بسته های صحی 
احتمالی  قربانیان  برای  پخت وپز  وسایل  و 
فراهم کرده است. او گفت که چهار میلیون 
دالر دیگر از بودجه مورد نیاز این وزارت تا 
در  می رود  انتظار  و  نیست  دست  در  کنون 
روزهای آینده فراهم شود. رحمانی گفت که 
جامعه جهانی نیز متعهد شده است تا بخشی 
حوادث  به  رسیده گی  به  مربوط  کمک های  از 

طبیعی را فراهم کند.
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Me, Dr. Ashraf Ghani

سخنگوی وزارت خارجه از طرف من منفک است. دیگر در 
دفتر خود حاضر نشود.

به سخنگوی وزارت مالیه چه کار داری؟ بیچاره یک 
کوچنیی مامور است.

بسیار خوده محکم کردی وال. در قضیه وزیر انرژی و آب 
خو ای طور نبودی.

خو خیر باشد. تو خو باز روز پنجشنبه هند میری. باز مه 
کتش کار دارم.

اگر اعصاب مرا خراب کنی گاردهای پی   پی اس را به 
جانش رایی میکنم که زده زده از دفتر بکشه، دفترش 

را هم قفل پرته.

پوهوهوهوهو! بیخی جوش کردی رئیس صاحب. خاموش 
نکنی که ماشین جام میشه.

صحیحست رئیس صاحب. مه هم گاردهای خوده را رایی 
کردم که سخنگوی وزارت مالیه را بزنن. بزن که بزنیم.

او وقت مه خارج بودم. الالیت که داخل باشد کسی طرف 
مامورینش چپ سیل کده نمیتانه.

ههههه هند برای آدم های غریب خارج است. برای الالیت 
حوزه پنج حساب میشه. 

کار ندارم. هموطو شوقکی یک زدن می کنم. باالخره دولت 
پنجاه پنجاه است. اگر نصف مامورین را گاردهای تو بزنن 

نصف دیگرش را باید گاردهای من بزنن.
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کمیسیون مستقل انتخابات قصد دارد هفت 
هزار دستگاه بایومتریک حالل که پنج 

وقت اذان بگوید، ماه رمضان روزه بگیرد و 
قبل از وصل شدن به چارجر نکاح بخواند، 

خریداری نماید. شرکت های خصوصی 
می توانند پیشنهاد شان را به ایمیل آدرس  

mawlawitara@halal.com بفرستند.

دموکراسی

2019در سال10سخت ترین کار جهان
موسی ظفر

ضمیمه طنز روزنامه

سازمان پوکلفواینت، که مقر آن در ژنیو است و ساالنه 
می کند،  نشر  را  جهان  کارهای  از سخت ترین  لیستی 
دیروز لیست ده سخت ترین کار جهان در سال 2019 
را نشر کرد. جالب  این است که از میان ده سخت ترین 
افغانستان  به  مربوط  آن  شغل های جهان، شش شغل 
منظومه  بقیه  به  مربوط  دیگر  شغل  چهار  و  می شود 

شمسی.

این ده شغل که از شاق ترین به کمتر شاق لیست شده 
است قرار ذیل است.

1. گرفتن تذکره بدون اشتباه در افغانستان
که  می دهد  نشان  پوکلفواینت  سازمان  یافته های 
گرفتن تذکره بدون اشتباه از ریاست  ثبت احوال نفوس 
در افغانستان سخت ترین کار جهان و تقریباً از ناممکنات 
است. برای این تحقیق، سازمان با دو میلیون شهروند 
افغانستان مصاحبه کرده که از آن میان فقط یک ونیم 
نفر از معلومات ثبت شده در تذکره شان راضی بوده اند. به 
گفته این سازمان، نفری که به صورت کامل راضی بود 
خودش کارمند ثبت احوال نفوس بوده و آن نفر دیگر 
که نیم نفر حساب شده در حقیقت کسی به اسم محمد 
اشتباهاً  نفوس  احوال  کارمند  که  بوده  ذین العابدین 
اسمش را آصف نوشته است. ذین العابدین از اسم خود 
راضی نبوده و از این که ریاست اسم او را به آصف تغییر 
این  پوکلفواینت  سازمان  بوده.  خوشحال  نهایت  داده 

رضایت را نصف رضایت شمره است.

2. آمریت جنکشن برق در افغانستان
نسبتاً  شغل  افغانستان  در  برق  جنکشن  آمریت 
پردرآمد است اما تأثیر مخربی بر صمیمیت خانواده گی 
خود  آمریت  مکتوب  که  روزی  از  جنکشن  آمر  دارد. 
وسط  را  خانواده اش  اناث  اعضای  می آورد  دست  به  را 
طوفان دشنام های خلق هل می دهد. وضعیت اش چنان 
است که اگر به افراد زورمند برق ندهد، مادرش توسط 
زورمندان منطقه به گلیم عزا نشانده می شود و اگر برق 
برده  عسل  ماه  به  فقراء  توسط  خواهرش  و  زن  بدهد 
می شود. طالب پایه را خراب کند، آمر جنکشن دشنام 
را قطع کند، آمر جنکشن  تاجیکستان برق  می خورد. 
اندوسکوپی می شود. برق ضعیف باشد، در هر خانه ذکر 
خیر آمر جنکشن می شود. برق قوی باشد و وسیله ای را 
بسوزاند، باز هم آمر صاحب هدف قرار می گیرد. گاهی 
طوری می شود که مردم یک هفته منظم برق دارند و 
هیچ بهانه ای برای دشنام دادن آمر ندارند، ولی دلتنگ 
می شوند و می گویند: »پدر برقی را لعنت، گوش شیطان 

کر، این هفته برق خیلی خوب است.«

3. تماشای کانال های تلویزیون  افغانستان
داروسازی و طبابت  نوبل  برنده  داکتر جورج فالش، 
تماشای  که  است  دریافته  خود  تحقیق  آخرین  در 
افغانستان تولید می شوند  تلویزیونی که در  برنامه های 
حجره های مغز را به مواد غایطه قناری تبدیل می کنند. 
وکیل مدافع حمله کننده نیویورک گفته است که دولت 
افغانستان  تلویزیون های  تولیدات  با  را  موکلش  امریکا 
شکنجه کرده است و خواهان دو میلیون دالر غرامت 
برنامه های  پوکلفواینت،  سازمان  یافته های  شده. طبق 
تفریح  و  آموزش  نوع  هر  از  عاری  افغانستان  متولد 

هستند.  خشن  و  افسرده کننده  محتویات  از  مملو  و 
تلویزیون ها  این  در  تبلیغات شرکت های خصوصی که 
نشر می شوند نیز آزاردهنده هستند و موجب سرطان 

پروستات می شوند.

4. کمیشنری در کمیسیون انتخابات افغانستان
تا هنوز بیش از هفده هزار زندانی از زندان ابوغریب 
در  کمیشنر  به عنوان  کار  شرط  به   آزادی  پیشنهاد 
اکثر  کرده اند.  رد  را  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 
»بگیرید  گفته اند:  آمریکایی  نیروهای  به  زندانیان  این 
را  ما  گوشت  کنید،  بوجی  داخل  را  ما  سر  همین جا 
خوراک سگ های هار کنید، روی ما بشاشید، بدن ما را 
با انرژی هسته ای سوراخ کنید اما برای کار در کمیسیون 
انتخابات افغانستان نفرستید.« کمیشنرهای کمیسیون 
انتخابات افغانستان برای تقلب استخدام می شوند و اگر 
تقلب کنند به زندان می روند. اگر نکنند هم به زندان 
می روند. زندانیان ابوغریب گفته اند: »وقتی در نهایت به 
جرم تقلب زندان می رویم، چرا همین جا بدون تقلب در 

زندان نباشیم. حداقل پیش خانواده خود آبرو داریم.«

5. کلینری مینی بوس لین برچی
کلینرهای مینی بوس لین دشت برچی از رانده ترین 
بد  نتیجه دعای  انسان های روی زمین هستند که در 
پدرمادر متولد شده اند. بدبخت ها باید صبح تاریک به 
وظیفه بیایند و نصف شب به خانه بروند. در مدتی که 
وظیفه اجرا می کنند یک سره توسط مسافرین، موتروان، 
کراچی وان ها  و  ترافیک  پولیس  اطراف،  راننده های 
میده کسی  پول  می شوند.  برده  بی آب وعلف  به دشت 
یادش برود دشنام می خورد، پول بدل بگیرد از معاشش 
کسر می شود، پول تکه پاره بگیرد تحقیر می شود، نگیرد 
توهین می شود، مسافرین را به آخر موتر بفشارد بی آب 
می شکند،  را  کله اش  موتروان  بگذارد  آزاد  می شود، 
خودش را به خاله بمالد خاله دادوبیداد می کند، نمالد 
از کجا تیر شود. سازمان پوکلفواینت معتقد است که 
جهان  شغل  شاقه ترین  برچی  لین  موترهای  کلینری 
است اما از آن جا که مربوط دشت برچی می شود اولویت 
خود را از دست می دهد و به رده پنجم سقوط می کند.

6. مداحی برای اشرف غنی، عبداهلل و عطامحمد نور
و  شرمساری  نهایت  با  پوکلفواینت  سازمان 
سرافکنده گی اعالم می کند که مداحی برای اشرف غنی، 
داکتر عبداهلل و عطامحمد نور، سه نفر از سیاست مداران 
کارهای  شاقه ترین  ششم  رده  در  افغانستان  برجسته 
جهان قرار دارد. این سازمان قصد نداشت تا با آوردن نام 
این سه نفر درد دل شهروندان افغانستان را تازه کند اما 
مجبور شد. همین کار را که سازمان از مجبوری انجام 
به عنوان شغل پیش می برند. حاال  می دهد، یک عده 
تصور کنید این بدبخت ها تا چه حد منفور هستند و از 

لحاظ شخصیتی رنج می کشند.

بقیه  به  مربوط  که  دیگر  شاق  شغل  چهار 
کشورهای جهان می شوند این ها هستند:

7. پاک کردن برف در قطب شمال
8. پاک کردن شیشه طیاره جت در هوا

9. پاک کردن مرداری های توییتری دونالد ترمپ
10. پاک کردن گندنه برای سیر کردن نفوس چین
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حرفهایقدیمیوفراموششدهدرهرات
که  قدیمی  حرفه های  از  یکی 
چرخش  هرات  در  هنوز 
»سراجی«  می چرخد، 
با  این حرفه  است. استادان 
حیوانات،  پوست  از  استفاده 
زین  مثل  گوناگون  وسایل 
و  کمربند  سالح،  پوش  اسب، 
سایر محصوالت را با هنر دست 

تولید می کنند.
برای  خر  و  اسب  از  بیش تر  مردم  که  پیش  سال ها 
خوبی  رونق  حرفه  این  می کردند،  استفاده  رفت و آمد 
برای  حیوانات  از  استفاده  شدن  کم  با  اما  داشت، 

حمل و نقل، سراجی هم از رونق افتاد. 
تا همین چند سال پیش که گادی ها در شهر هرات 
رفت و آمد می کرد و مردم شوقی اسب بودند، کسب و کار 
سراج ها خوب بود، ولی حاال سراج ها نگران نابودی آن 

در آینده هستند. 
استادان  برخی  هنوز  »چهارسوق«  قدیمی  بازار  در 
دیگر  شماری  و  می کنند  دکان داری  سراجی  قدیمی 
خانه نشین شده اند. افزارهای تولید شده با چرم اصل 
در سراجی بیش تر از 150 هزار افغانی قیمت دارد و 

هرکسی توان خرید آن  را ندارد. 
سراجی  حرفه ی  قدیمی های  از  یکی  ابراهیم،  خلیفه 
است و 71 سال در این شغل سابقه  دارد. او خاطرات 
زیادی از روزگار قدیم دارد و خودش هم شوقی اسب 

است. 

سراجی چیست؟ 
سراجی یا چرم کاری یکی از حرفه های قدیمی و باستانی 
و  از هزار  بیش   تاریخی  روایت های  بر اساس  است که 
پنج صد سال پیش از میالد مسیح در افغانستان رواج 
داشته است. در این حرفه وسایل گوناگون با استفاده از 
پوست حیواناتی مثل گاو، گاو میش، گوسفند، بز و سایر 

حیوانات ساخته می شود. 
سالح،  پوش های  سگ،  افزار  اسب ،  زین  و  افزارها 
کمربند، کیف و دیگر وسایل چرمی با دستان هنرمند 

استادان حرفه ی سراجی ساخته می شود. 
در مورد ریشه ی واژه ی »سراج« معلومات دقیقی در 
دست نیست، اما برخی سراج های قدیمی می گویند این 
شغل زمانی در میان همه ی مشاغل بهترین بود و از 

همین رو به آن سراجی می گفتند. 
حیوانات  پوست  از  استفاده  با  انسان ها  پیش  سال ها 
برای خود لباس تهیه کردند و با گذشت زمان کارشیوه 
استفاده از چرم خشک، برای تولید لباس، زره نظامی، 

کفش و افزار حیوانات از سوی بشر کشف شد. 
فرایند تبدیل چرم تر و نم ناک به چرم خشک را در 
گذشته »دباغی« می گفتند که این حرفه نیز از جمله 

حرفه های تاریخی است.
سراجی حرفه ای دشوار است و مسلط شدن در آن و 
یادگیری فوت و فن هایش سال ها زمان می برد. استادان 
کمک  به  و  دارند  تجربه  سال ها  هرات  در  حرفه  این 
هنر  با  را  گوناگون  وسایل  می توانند  تجربه   همین 

دست شان تولید کنند. 

آخرین بازمانده های سراجی
منطقه ی  در  پیش  سال ها  از  سراجی  دکان های 
»چهارسوق« در شهر کهنه ی هرات موقعیت داشت و 
تا هنوز با چندین سال قدمت در همین منطقه پا برجا 

است. 
داخل یکی از اندک دکان های سراجی مردی کهن سال 
پشت میزی چوبی سرگرم کار با چند تکه چرم بود و 
را  فلزی  قطعات  تا  می زد  آن ها ضربه  روی  با چکش 
او  از  و  دکان شدم  وارد  کند.  نصب  تکه های چرم  بر 
هرات  در  آن  پیشینه ی  و  سراجی  حرفه ی  مورد  در 
پرسیدم. حاجی ابراهیم، 74 سال سن داشت و پدر و 

پدرکالنش هم سراج بودند. 
او از سه ساله گی وارد حرفه ی سراجی شد و 71 سال 
سابقه ی کار در این شغل دارد. خلیفه ابراهیم قصه و 
این حرفه سپری  در  روزگاری که  از  زیادی  خاطرات 
همه ی  کردن  بازگو  برای  مجالی  و  داشت  بود  کرده 

خاطرات نبود. 

محمدحسین نیک خواه 

سراجی

کنار خیلفه ابراهیم، چایجوش »رویی« روی آتش بود 
و با چای دارچین از من پذیرایی کرد. او گفت تا زنده 

هستی، مزه این چای از ذهنت بیرون نمی شود. 
و  دارد  زنده گی  در  زیادی  تجربه های  ابراهیم،  حاجی 
گذر زمان درس های زیادی برایش داده است. بر دیوار 
دکانش تابلویی نصب و شعری کوتاه رویش نوشته است.

»دوستی با مردم نادان سفالین کوزه است
بشکند یا نشکند باید دور انداختن«

از  ابراهیم  خلیفه  تجربه ی  سال ها  حاصل  که  شعری 
زنده گی است و از دید او هر فرد ابتدا مسوول رسیده گی 
به امور خانواده اش است و بعداً باید به رفیقان و دوستان 

برسد. 
خلیفه ابراهیم، شوقی اسب است و چند عکس  از زمان 
میان سالی با یکی از اسب هایش در دکان نصب می باشد. 
او خاطرات زیادی از شوقی های اسب و چهره های مطرح 

سیاسی، بزرگان و بازرگانان هرات دارد. 
بیش تر از یک ساعت در دکان حاجی ابراهیم ماندم و  
به قصه های دل چسب و خاطرات شنیدنی او از قدیم 
گوش دادم؛ خاطراتی که هرکدام دنیایی از تجربه است 
و به قیمت خمیده شدن کمر و سپید شدن موی خلیفه 

ابراهیم به دست آمده است. 

نگرانی از نابودی این حرفه قدیمی 
ابراهیم به دکان حاجی عبداهلل، یکی  از دکان حاجی 
حاجی  رفتم.  سراجی  حرفه ی  قدیمی های  از  دیگر 
عبداهلل بیش  از 80 سال سابقه کار در این شغل دارد، 
رها کرده  را  پدری خود  بیماری حرفه ی  دلیل  به  اما 
عبداهلل،  حاجی  پسر  جعفر،  است.  شده  خانه نشین  و 
بود  مسافرتی  کیف های  دوختن  سرگرم  دکان  داخل 
از دید وی  نبود.  از وضعیت حرفه ی سراجی راضی  و 
با گذشت زمان شغل سراجی سقوط کرده و مردم به 
دلیل وضعیت بد اقتصادی توان خرید تولیدات سراج ها 
با آن که سراجی پیشه ی پدری اش  او گفت  ندارند.  را 
است و سال ها در آن تجربه دارد، اما اگر شغل بهتری 

پیدا کند، آن  را ار ترک می کند. 
بخشی  در  سراج،  عبداهلل  حاجی  دیگر  پسر  جان آقا، 
می گوید  او  می کند.  کیف دوزی  پدر  قدیمی  دکان  از 
دلیل  همین  به  ندارد،  خوبی  درآمد  سراجی  حرفه ی 

مجبور شده به کیف دوزی روی آورد. 
میان سال  مردی  سراجی  دکان های  از  دیگر  یکی  در 
سراجی،  قدیمی های  از  علی اکبر،  خلیفه  بود.  نشسته 
او روزگاری  باستانی است.  این حرفه ی  نابودی  نگران 
را به یاد داشت که گردش گران خارجی از دکان های 
سراجی خرید می کردند، اما حاال مردم افغانستان توان 
از 5  بهایش بیش   خرید کمربندهای چرمی اصل که 

هزار افغانی است را ندارند. 
زمانی در این بازار بیش تر از 80 دکان مس گری بود و 
تا حاال هم به نام بازار مس گرها یاد می شود. تابلوهای 
مس گری با گذشت سال ها بر دکان هایی که تغییر شغل 

داده اند، دیده می شود.
در حالی که شغل مس گری تقریباً در هرات از بین رفته 
است، سراج ها نگران اند که روزی از این حرفه ی تاریخی 
فقط و فقط نامش باقی بماند و کسی نباشد که جای 

استادان سابقه دار آن  را پر کند.
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7
بی سرنوشتی زمین های غصب شده
در هرات

به  سال ها  از  هرات  والیت  نام 
غصب  پدیده ی  با  طرف  این 
بارها  است.  خورده  گره  زمین 
والیان،  از  برخی  گذشته  در 
مجلس  در  مردم  نماینده گان 
کارمندان  سایر  از  عده ای  و 
والیت  این  در  دولتی  بلندپایه ی 
مافیای غصب  که  کرده اند  اعالن 
درون  در  مافیایی  منظم  شبکه های  با  تبانی  در  زمین 
والیت  این  زمین های  غصب  در  سعی  دولتی  اداره های 
دارند. با این حال هنوز رقم مشخصی از میزان زمین های 
غصب شده در این والیت در دست نیست و کسی حاضر 

نشده که رقم درست آن را به رسانه ها بدهد. 
حقوق  آمریت  و  هرات  والیتی  شورای  حال  همین  در 
از  برخی  داشتن  دست  والیت،  این  عدلیه ی  ریاست 
کارمندان دولتی را در غصب زمین و همکاری با مافیای 

زمین تایید می کنند. 

استرداد 18 جریب زمین امنیت ملی
هزار  صدها  ارزش  به  که  کرده  اعالن  هرات  والی  دفتر 
افغانی، دست کم 18 جریب زمین غصب شده در شمال 
شهر هرات از یک زورمند محلی استرداد شده و به ریاست 
امنیت ملی هرات که مالک زمین بود، سپرده شده است. 
جیالنی فرهاد، سخنگوی دفتر والی هرات به روزنامه ی 
8صبح می گوید که این متراژ زمین از سال های گذشته 
در غصب برخی افراد در آمده بود و آنان با ساخت شهرک 
به  را  تقسیم شده  از قطعات زمین های  در آن، شماری 

مردم فروخته بودند. 
آقای فرهاد می افزاید که روند مبارزه با غاصبان زمین به 
شدت جریان دارد و هر کارمند دولتی که در غصب زمین 
با مافیا دست داشته باشد، بازداشت و به پنجه ی قانون 

سپرده می شود. 
در همین حال عزیزاحمد جمشیدی، آمر حقوق ریاست 
عدلیه والیت هرات، به روزنامه ی 8صبح می گوید که این 
متراژ زمین مربوط به ریاست امنیت ملی هرات است و 
از سوی یک بزرگ قومی به نام حاجی سنگین نورزایی 
زمین  اکنون  همین  که  می افزاید  وی  بود.  شده  غصب 
غصب شده از وارثان او پس گرفته شده است و پسر آقای 

نورزایی زیر پی گرد نهادهای عدلی و قضایی قرار دارد.
متراژ خالصه  همین  به  هرات  در  زمین  غصب  داستان 

نمی شود.
که  می گوید  هرات  والیت  عدلیه ی  ریاست  حقوق  آمر 
شهر  در  دولتی  مختلف  اداره های  زمیِن  جریب  هزاران 
آقای  است.   شده  غصب  والیت  این  ولسوالی های  و 
هزار  دو  متراژ  با  رازی  شهرک  که  می گوید  جمشیدی 
و 210 جریب زمین مربوط ریاست حج و اوقاف والیت 
هرات است که زمین  آن غصبی است و همین اکنون کار 
روی پرونده ی آن در نهادهای عدلی و قضایی جریان دارد. 
غصب شدن این میزان زمین در شهرک رازی در حالی 
هزار  دو  اقل  حد  اکنون  همین  که  است  شده  خبرساز 
که  شهرک  این  شده ی  تقسیم  زمین های  در  خانواده 
نقشه ی آن از سوی وزارت شهرسازی داده شده، زنده گی 

می کنند و به خدمات رفاهی آب و برق دسترسی دارند.
 وی هم چنان می گوید که دست کم 700 جریب زمین 
مربوط به ریاست اراضی این والیت در نزدیکی گمرک 
هرات و شهرک سبز در ولسوالی کرخ با متراژ وسیع از 

سوی برخی زورمندان غصب شده است و پرونده های این 
طی  حال  در  قضایی  و  عدلی  نهادهای  در  هم  زمین ها 

مراحل است. 
می کند  تاکید  هرات  والیت  عدلیه  ریاست  حقوق  آمر 
اداره های  ناآگاهی« کارمندان  و  تبانی  که »ناهم آهنگی، 
از شبکه های  دولتی سبب می شود که شماری  مختلف 
مافیایی با رخنه در اداره های دولتی، برای غصب زمین 

پرونده سازی کنند. 

غصب زمین های اوقاف
ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت هرات از اداره هایی به 
تیتر  آن  زمین های  غصب  اخبار  بارها  که  می رود  شمار 
رسانه ها شده است. سیدآقا ضیایی، مدیر اوقاف ریاست 
8صبح  روزنامه ی  به  هرات  والیت  اوقاف  و  حج  ارشاد، 
می گوید که از مجموع 45 هزار جریب زمین این ریاست، 
حد اقل دو هزار و ۳۶8 جریب زمین از سوی زورمندان 
این  گفته ی وی،  به  است.  هرات غصب شده  والیت  در 
زمین ها بیش تر از سوی متولیان زیارتگاه های مختلف در 
بخش های متفاوت شهر و ولسوالی های هرات غصب شده 

و سپس فروخته شده است.
غصب  زمین های  مجموع  از  که  می افزاید  ضیایی  آقای 
شده ی این ریاست، از سال ها به این طرف فقط ۶1 جریب 
زمین دوباره از غاصبان پس گرفته شده است و پرونده ی 
سایر زمین های غصب شده در اداره های عدلی و قضایی 

خاک می خورد. 

نارضایتی شورای والیتی هرات
و  با زمین خواران  مبارزه  برای  توانش  از  این که دولت  با 
توان  هرات  والیتی  شورای  اما  می گوید،  زمین  غاصبان 
نمی داند.  زمین چشم گیر  مافیای  با  مبارزه  در  را  دولت 
هرات  والیتی  شورای  عضو  بهادری،  سردارمحمد 
می گوید که توان دولت برای جلوگیری از غصب زمین و 
پس گرفتن زمین هایی که تا غصب شده اند، ضعیف است. 
نقاط  بهادری می افزاید که زمین های مختلفی در  آقای 
شرقی، غربی، جنوبی و شمالی هرات با حمایت شماری از 
کارمندان دولتی غصب شده و هر کدام آنان همین اکنون 

وظیفه های بلند دولتی دارند.
او هم چنان می افزاید که در برخی موارد دیده شده که به 
صورت دوام دار کوه پایه های نزدیک به مرکز شهر و نواحی 
مرور  به  سپس  و  می شود  خاک برداری  ولسوالی  مرزی 
زمان مافیای زمین نقشه ی غصب آن را عملی می کنند. 

داده که طی سال های  اداره محلی هرات خبر  آن که  با 
گذشته چندین کارمند دولتی که در پرونده های غصب 
زمین دست داشتند، بازداشت شده اند و پرونده های شان 
محول به مراجع عدلی و قضایی شده است اما از دید آقای 
بهادری، »سهل انگاری و تبانی« برخی از کارمندان دولتی 
هنوز در غصب زمین های هرات پررنگ است و زمینه را 

برای آسان تر کردن غصب زمین فراهم می کند.
و  ثبت  مرجع  تنها  هرات  اراضی  ریاست  این ها  تمام  با 
به  شده  غصب  زمین های  از  سفید  زمین های  تشخیص 
حساب می رود، اما با مراجعه به این ریاست، به ما گفته 
شد که اسناد چگونه گی غصب زمین ها و متراژ دقیق آن 

محرم است و نباید همه گانی شود. 
خواستیم با حارث اخترزاده، رییس اداره ی اراضی هرات 
در پیوند به موضوع غصب زمین در این والیت، گفت وگو 

داشته باشیم اما او، حاضر به مصاحبه نشد.

سیدحسن حسینی



طالبان  دوباره  می رسد  نظر  به 
قرار  چهارراهی  در  افغانستان 
مورد  در  در  آن ها  دارند. 
بدون  آینده  سیاسی  استراتژی 
از دست دادن بیش از حد قوت 
تا  می گیرند.  تصمیم  جنگی شان 
پیش بینی  طالبان  رهبری  هنوز 
می کنند که پروسه صلح به پیروزی آن ها منجر خواهد 
شد. درواقع آن ها با احساس پیروزی وارد مذاکره شدند و 

ثابت ساختند که مذاکره کننده های جدی اند.
طالبان کاماًل آماده بودند تا به صورت پیروزمندانه وارد 
جاده های کابل شوند، اما رییس جمهور ترمپ در ساعت 
با نماینده های طالبان  لغو نمودن مالقات مخفی  با   11
بودند  باور  این  به  در کمپ دیوید، جایی که بسیاری ها 
که محل امضای توافق صلح خواهد بود، رؤیای آن ها را 
پریشان ساخت. در حالی که طالبان به نقطه آخر نزدیک 
شده بودند، این تصمیم امریکا به لحاظ سیاسی موقف 

رهبری آن ها را تضعیف کرد.
بسیاری بیم دارند که روند صلح از بین رفته است. طالبان 
به مجراها و منابع حمایت سیاسی شان از جمله مسکو، 
بیجینگ و اخیراً اسالم آباد مراجعه کردند و مشوره همه 
به آن ها برگشت به پروسه صلح بود. مشوره ها مؤثر افتاد 
و طالبان خشونت ها و خون ریزی های بیش تر در انتخابات 
ریاست جمهوری انجام دادند تا نشان دهند در صورتی 
که مذاکرات از سر گرفته شود، آن ها آماده کاهش سطح 

خشونت ها می باشند.
آشکارا طالبان تاکنون در خصوص یک استراتژی توافقنامه 
پسا صلح و این که چگونه آن ها سازوبرگ جنگی شان را به 
سرمایه سیاسی گذار دهند، بحث نکردند و در حال حاضر 
آن ها روی بزرگ نمایی خروج نیروهای خارجی و ایجاد 
فرمول شریک سازی قدرت با سایر جوانب ذی دخل کار 
می کنند. طالبان مطمین اند که به آسانی به توافق صلح 
به گونه ای که  یافت،  به قدرت دست خواهند  رسیده و 
به آن ها اجازه داده خواهد شد تا جنگ جویان شان را از 
مناطق روستایی به شهر ها بیاورند، به رغم این که پروسه 

سیاسی دینامیک های خویش را دارا می باشد.
هیأت طالبان به رهبری مال برادر که اخیراً از اسالم آباد 
بازدید نمودند، مالقات های مهم را انجام دادند که دال بر 
نرم سازی موضع آن ها است. این هیأت با صدراعظم و وزیر 
امور خارجه پاکستان مالقات کردند و مالقات با خلیل زاد 

نیز بسیار مهم تلقی گردیده است.
هر چند یک مقام امریکایی انکشافات و نشانه های مبنی بر 
از سرگیری مذاکرات را رد کرد، اما واضح است که امریکا 
تصمیم خواهد گرفت که چه زمانی مذاکرات دوباره آغاز 

گردد.
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روشن نیست که آیا آن ها مذاکرات را از نقطه ای که به 
روی  طرف  دو  یا  می گیرند  سر  از  شد  منتهی  شکست 

عناوین و فرم های مشخص دوباره مذاکره خواهند کرد.
رهبری  به  و  پافشاری  آتش بس  روی  می تواند  امریکا 
سیاسی آینده در کابل به عنوان بازیگر مشروع اذعان کند. 
طالبان ممکن است درباره تغییرات در مسوده توافق شده 
مقاومت نشان دهند؛ آیا در این میان پاکستان می تواند 

آن ها را متقاعد به مذاکره مجدد کند؟
اقدام اخیر امریکا، تالش عمدی توسط آقای ترمپ مبنی 
تالش  این  حاضر  حال  در  و  است  طالبان  فشاردادن  بر 
موثر واقع گردیده است. به رغم این که امریکا گزینه های 
این  یک جانبه  خروج  دارد،  افغانستان  مورد  در  محدود 
کشور جنگ را در چندین جبهه داخلی تشدید خواهد 
نیابتی  عوامل  پرورش  برای  را  خارجی  بازیگران  و  کرد 
تشویق می کند. چنین وضعیتی، جنگ را پایان نخواهد 
افغانستان، پیگیری  داد. یگانه گزینه ممکن برای دولت 
از  ذی دخل  جوانب  با  شده  توافق  سیاسی  راه حل  یک 

جمله طالبان است.
تکتیک های  از  استفاده  نمی تواند  هم چنان  امریکا 
تأخیر کننده برای ایجاد فشار علیه طالبان را ادامه دهد، 
اما به دلیل موقف نهایتاً ظریف پاکستان به خاطر آن چه 
که در کشمیر تحت تسلط هند می گذرد، به نظر می رسد 
این کشور از امریکا در مذاکرات صلح افغانستان حمایت 
با  روابط  عادی سازی  خواهان  پاکستان  کند.  همه جانبه 
امریکا جهت تحکیم مواضع استراتژیک و اقتصادی اش در 
رویارویی با هند است. برای نگهداشتن موضوع کشمیر در 
محور گفت وگوهای سیاسی جهانی، به حمایت سیاسی 
میانجی گری  ادامه  به  ترامپ  که  صورتی  در  است .  نیاز 
و  هند  علیه  فشار  ایجاد  برای  عمل  این  نماید،  تاکید 
خواهد  کمک  پاکستان  نظر  مورد  مقاصد  به  رسیدن 
در  پالیسی ساز  حلقات  برخی  میان  در  که  ایده ای  کرد. 
اسالم آباد دست به دست می شود، رویکرد تحمل صفری 
و قاطعیت پاکستان در برابر گروه های مختلف جنگ جو 
است که این امر ادعای هند مبنی بر ارتباط  پاکستان با 
تروریزم را در سطح جهانی تضعیف کرده است. هند از نظر 
اقتصادی، سیاسی و استراتژیک وجهه و نمایه قوی دارد و 
بسیاری کشورها خواهان تجارت با آن کشور می باشند، اما 
استراتژی جدید پاکستان و رها نمودن پالیسی های قبلی 

در مورد کشمیر، ممکن است آن را مختل سازد.
به صورت انتقام جویانه، هند می تواند از طریق دست زدن 

سیاسی  صدمه  پاکستان،  علیه  نظامی  محدود  اقدام  به 
و اقتصادی به این کشور وارد کند. این برداشت و فهم 
بر اساس ترس استوار است و همکاری امریکا با پاکستان 
راجع به افغانستان، مسلماً جلو بی باک بودن بیش از حد 

هند را خواهد گرفت.
عالقه مندی  با  چین  دارد.  را  خود  ناگزیریهای  پاکستان 
امریکا  افغانستان است. خروج یک جانبه  اوضاع  نظاره گر 
از افغانستان، سناریوی کابوس گونه برای چین بوده و به 
همین دلیل این کشور از مذاکرات طالبان و امریکا کاماًل 

حمایت می کند.
حل وفصل  رهبری کننده  نقش  تا  نیست  آماده  چین 
بیم  زمان  و در عین  را عهده دار گردد  افغانستان  جنگ 
دارد که اگر پروسه صلح به شکست منتهی شود، تأثیرات 
مخرب آن به مشکالت چین در منطقه سینکیانگ خواهد 
افزود. بی ثباتی در افغانستان می تواند منطقه را بی ثبات 
متأثر  را  ابتکار »یک کمربند یک جاده« چین  و  نموده 
سازد. متخصصان چینایی در مورد دهلیز اقتصادی چین 
مقیاس  در  بی ثباتی  هرگونه  و  دارند  نگرانی  پاکستان  و 
منطقه ای این ابتکار را متضرر ساخته و پاکستان را مجبور 
ظهور  از  قبل  ژئواستراتژیک  اولویت های  ترجیح دهی  به 

جغرافیای اقتصادی منطقه ای نماید.
چین از امریکا خواستار تکمیل ماموریت صلح است. در 
پلتفورم های  از  تا  بدترین سناریو، چین ترجیح می دهد 
منطقه ای مانند سازمان همکاری شانگهای برای پیش برد 
گفت وگوها استفاده کند. عمران خان، صدراعظم پاکستان 
سر  بر  بحث  از  جدا  می کند،  دیدار  چین  از  زودی  به 
میان  مشترک  اقتصادی  دهلیز  به  مربوط  موضوعات 
خواهد  قرار  بحث  مورد  نیز  افغانستان  صلح  دوکشور، 
سیاسی  رهبری  در  احتمالی  تغییر  چشم انداز  گرفت. 
افغانستان، اوضاع و سرنوشت جدید پروسه صلح، نیز از 
مباحث دو طرف است و به نظر می رسد دو طرف، طالبان 

را تشویق به شرکت پروسه صلح افغانستان کنند.
کنند،  توافق  موقت  آتش بس  یک  به  حتا  طالبان  اگر 
اما  به همه طرف ها محسوب می گردد؛  عالی  دست آورد 
متقاعد سازی  دیگر که همانا  با یک چالش  باید  طالبان 
فرماندهان جنگی شان در میدان های نبرد مبنی بر اعالم 
می باشد،  صلح  پروسه  اول  مرحله  از  بعد  آن ها  پیروزی 
دست  از  را  زیادی  چیزهای  تاکنون  طالبان  مواجه اند. 
پالن های  به  آن ها  جنگ جویان  سرنوشت  اما  نداده اند، 

آینده شان وابسته است.

ترمپ:
کردهامردمانیخاصو
جنگجویانیعالیهستند

 دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، می گوید که کشورش 
با خروج نظامیان امریکایی از خاک سوریه، کردها را رها 

نکرده است.
در  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  یورونیوز،  گزارش  به 
صفحه توییترش نوشت: »شاید ما در حال ترک سوریه 
آن ها  نمی کنیم.  رها  را  کردها  وجه  هیچ  به  اما  باشیم 
مردمانی خاص و جنگ جویانی عالی هستند. همان طور 
شریک  و  ناتو  عضو  عنوان  به  ترکیه  با  رابطه مان  که 

تجاری مان خیلی خوب بوده است.«
دونالد ترمپ در ادامه تاکید کرده است که کشورش به 
کمک به کردها از نظر مالی و نظامی ادامه خواهد داد. 
ترکیه  که  کرد  تأکید  هم چنین  امریکا  جمهور  رییس 
»غیرضروری«  نبرد  هرگونه  که  می کند  درک  »کاماًل« 
آن ها  »شکننده«  پول  واحد  و  ترکیه  اقتصاد  برای 

»ویران کننده« خواهد بود.
رییس جمهور امریکا این نوشته ها را در حالی در صفحه 
رجب  سفر  از  آن  از  پیش  که  کرد  منتشر  خود  توییتر 
طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، در روز 1۳ نوامبر به 

واشنگتن خبر داده بود.
از  پس  ساعت  چند  تنها  یک شنبه شب  سفید  کاخ 
گفت وگوی تلفنی دونالد ترمپ و رجب طیب اردوغان از 

خروج نظامیان این کشور از شمال سوریه خبر داده بود.
اعضای  انتقاد  با  امریکا  جمهور  رییس  تصمیم  این 
روبه رو  متحده  ایاالت  کنگره  و جمهوری خواه  دموکرات 
شد. دونالد ترمپ روز دوشنبه در دفاع از تصمیم خود در 
صفحه توییترش با لحنی تهدیدآمیز علیه ترکیه نوشت: 
»همان طور که قباًل قویاً اعالم کرده ام - و تنها برای تأکید 
بیش تر می گویم - اگر ترکیه کاری انجام دهد که من با 
هوش سرشار و غیر قابل قیاس خودم آن را خارج از حد و 
مرز تعیین شده ارزیابی کنم، کل اقتصاد ترکیه را تخریب 

و نابود می کنم. )قباًل هم این کار را انجام داده ام!(«
منتقدان تصمیم دونالد ترمپ برای خروج نظامیان امریکا 
از شمال سوریه از حمله احتمالی ترکیه به شمال سوریه 
ابراز نگرانی می کنند.  این کشور علیه کردها  و عملیات 
این در حالی است که آنکارا خود را برای آغاز عملیات 
نظامی و هوایی علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه 

آماده می کند.

طالباندریکچهارراهی
نویسنده: محمد امیر رنا  منبع: روزنامه دان پاکستان

 امریکا به دلیل اقدامات چین علیه اقلیت مسلمان اویغور، 
نام 28 سازمان و شرکت دولتی چین را در فهرست سیاه 
وارد کرده است. ویلبر راس، وزیر تجارت و بازرگانی امریکا، 
امریکا  متحده  ایاالت  است،  گفته  اقدام  این  توضیح  در 

»سرکوب خشن اقلیت های قومی« را تحمل نمی کند.
دویچه وله به نقل از مقامات امریکایی گزارش داد، شرکت ها 
و سازمان هایی که این تحریم  شامل آن ها شده است، در 

بازداشت های گسترده و کنترل های متکی بر فناوری های 
خرید  اجازه  دیگر  شرکت ها  این  به  سهیم اند.  پیش رفته 

محصوالت امریکایی داده نمی شود.
بدون  نیستند  مجاز  امریکایی  شرکت های  دیگر  سوی  از 
خریداری  قطعه  یا  کاال  شرکت ها   این  از  دولت  موافقت 
از  نام »هایک ویژن« یکی  این شرکت ها  کنند. در میان 
تولیدکننده گان سیستم های تصاویر مداربسته در حوزه های 

فعال  امنیتی و دو شرکتی که در حوزه  هوش مصنوعی 
هستند هم به چشم می خورد.

بر پایه گزارش های سازمان های حقوق بشری در منطقه 
سین کیانگ )ناحیه خودمختار در باختر چین(، بیش از یک 
میلیون نفر از اویغورها و هم چنین اعضای دیگر اقلیت های 
مسلمان در کمپ های آموزشی چین نگهداری می شوند؛ 
اردوگاه هایی که در آن ها این اقلیت ها مجبور به ترک زبان، 

فرهنگ و دین خود می شوند.
دست آوردهای  تازه ترین  از  چین  امنیتی  دستگاه های 
و سلب  شهروندان  این  کنترل  و  نظارت  برای  تکنولوژی 

آزادی از آن ها بهره می برند.
بیجینگ این اتهام ها را همواره رد کرده است و ادعا می کند 
که این کمپ ها مراکز آموزشی هستند که با هدف مقابله با 

افراط گرایی اسالمی برپا شده اند.
تحریم های تازه وضع شده از سوی امریکا علیه چین، بر 
مذاکرات دو کشور در حوزه مناقشات تجاری سایه افکنده  
است. در جنگ تجاری میان بیجینگ و واشنگتن هر دو 
با  گمرکی،  تعرفه های  و  مالیات   افزایش  و  وضع  با  طرف 
دو  توافق  از  خبری  هنوز  برخاستند.  مقابله  به  یک دیگر 

جانبه در این کشمکش تجاری نیست.

تحریمامریکاعلیهچینبهدلیلسرکوباویغورها
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