
بیش از ۱۸۰ هزار کودک 
بی جاشده از برنامه های 
آموزشی مستفید شده اند

سه شنبه،  روز  طالبان،  پیشین  مقام های  از  شماری 
چهاردهم عقرب، در یک نشست خبری اعالم کردند که 
حاضر اند برای برقراری صلح در کشور با دولت و گروه 
طالبان  پیشین  فرماند هان  این  کنند.  همکاری  طالبان 
افزودند که اکنون مردم بیش از هر زمان  دیگر به صلح نیاز 

دارند و آن ها آماده اند برای برقراری صلح...

والیت بادغیس یکی از والیت های باستانی است که آثار و 
آبده های تاریخی زیادی را در خود جای داده است. ناتوانی 
حکومت در رسیده گی به وضعیت آبدات و تخریب آن ها در 
گذر زمان و جنگ میان نیروهای حکومت و مخالفان مسلح 
نگرانی فعاالن فرهنگی و مدنی بادغیس را در پی داشته 
این والیت  در  فرهنگی  فعاالن  و  است. کنش گران مدنی 
نگران تخریب آثار باستانی از سوی زورمندان هستند و از 

این که حکومت دست روی دست...
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شماره 3227
سال یازدهم

چهار شنبه
15 عقرب 1398

6 نومبر 2019
قیمت: 20 افغانی

وزارت صنعت و تجارت بدهی 
میلیونی خود را تصفیه نمی کند

در۴۵رویدادجنگی۸۰تنکشتهشدهاند
پانی پت؛ 

تاریخ به روایت قربانی

برای همکاری در روند صلح آماده ایم

چوب حراج بر 
آثار باستانی بادغیس 
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ننگرهار در شرق کشور یک ماه خونین و پر از حوادث جنگی را پشت سر گذاشته است. آمارهای وزارت صحت عامه نشان می دهد که 
در یک ماه گذشته در ۴۵ رویداد جنگی دست کم ۸۰ نفر جان باخته و ۱۸۱ نفر دیگر زخمی  شده اند. در میان این آسیب دیده گان، 

زنان و کودکان نیز شامل اند. 

عملیات تصفیه ای 
نیروهای امنیتی در 

ولسوالی پغمان کابل 
آغاز شد

تجارت  و  وزارت صنعت  که  می گویند  لوژستیکی  از شرکت های  مسووالن شماری 
شرکت ها  این  به  خود  بدهی  پرداخت  به  حاضر  که  است  سال  سه  دست کم  برای 
نیست. به ادعای این مسووالن، وزارت صنعت و تجارت، میلیون ها افغانی از شرکت های 
لوژستیکی بدهکار است. آن ها می گویند که به رغم مراجعه مکرر به وزارت صنعت 
و تجارت تاکنون موفق به دریافت پول های شان نشده اند. این مسووالن شرکت های 
این  به  هفته  یک  از  تجارت  و  صنعت  وزارت  که  دارند  ادعا  هم چنان  لوژستیکی، 
این محدودیت،  نیز وضع کرده است. طبق  برای رفت وآمد آن ها محدودیت  طرف، 
هر مراجعه کننده باید یک روز پیش ورودش به این وزارت را گزارش دهد و شماره 
تذکره و مشخصاتش را ثبت کند. در غیر این صورت، درب وزارت به رویش گشوده 

نخواهد شد.
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سال  در  که  کرد  اعالم  معارف  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
۱۳۹۸ بیش از ۱۸۰ هزار کودک بی جاشده و عودت کننده 

تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار گرفته اند.
نشر  با  عقرب  چهاردهم  سه شنبه،  روز  وزارت  این 
کودک   ۷۴۹ و  ۱۸۴هزار  که  است  گفته  خبرنامه ای 
بی جاشده داخلی و بازگشت کننده از طریق گروه کاری 
مالی  کمک  با  و  اضطرار  حالت  در  پرورش  و  آموزش 
مؤسسه های داخلی و خارجی در سال جاری خورشیدی 
تحت پوشش خدمات آموزش و پرورش قرار گرفته اند. 

از این جمع ۱۰۵ هزار و ۹۹۱ تن آن ها دختر بوده اند.
بی جاشده  کودکان  برای  معارف،  وزارت  اعالم  طبق 
بلخ،  شامل  والیت   ۱۶ در  بازگشت کننده  و  داخلی 
کندز،  کنر،  قندهار،  کابل،  جوزجان،  هرات،  بادغیس، 
ننگرهار، سرپل، ارزگان، زابل، فاریاب، سمنگان، پکتیکا 

و هلمند، پنج هزار و ۸۰ صنف موقت ایجاد شده است.
وزارت معارف گفته است که با تشکیل این صنف ها، برای 
پنج هزار و ۸۴۹ نفر از شهروندان کشور زمینه ی کاری 
فراهم شده است. این افراد بر اساس سویه تحصیلی شان 

به حیث آموزگار استخدام شده اند.
در خبرنامه وزارت معارف تصریح شده است که کودکان 
بی جاشده به دلیل نبود اسناد تعلیمی در صنف های نُه 
وزارت  که  آن چنانی  دیده اند.  آموزش  سه ساله  و  ماهه 
معارف می گوید، زمینه ی جذب این شمار از کودکان به 
مراکز آموزشی دولتی در نزدیکی محل زنده گی شان نیز 

فراهم شده است.
وزارت معارف گفته است که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی 
۲۴۶ هزار کودک بی جاشده داخلی و بازگشته از خارج 
بهره مند  پرورش  و  آموزش  از خدمات  ولسوالی  در ۸۰ 

شده اند.

مقام های پیشین طالبان: رییس جمهور غنی و وزیر 
خارجه چین در مورد برگزاری 
نشست »میان افغان ها« تلفنی 

گفت وگو کردند
رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
جمهور شام روز دوشنبه، سیزدهم عقرب با 
مورد  در  خارجه چین  امور  وزیر  یی،  وانگ 
تلفنی  »میان افغان ها«  نشست  برگزاری 

صحبت کرده است.
خبرنامه ای  نشر  با  جمهوری  ریاست  ارگ 
اعالم کرد که محور گفت وگوهای دو طرف 
موفقانه  »برگزاری  تلفنی  تماس  این  در 
صلح  پروسه  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
دولت«  با  دولت  همکاری های  و  افغانستان 

بوده است.
اعالم  جمهوری  ریاست  ارگ  که  آن چنان 
کرده است، دو طرف در این تماس تلفنی در 
»خصوص دیالوگ میان افغان ها و طالبان که 
قرار است در چین برگزار شود، بحث کردند«.

دو  که  است  گفته  جمهوری  ریاست  ارگ 
طرف هم چنان تأکید کرده اند که روند صلح 
باید به محوریت حکومت و مردم افغانستان 
انجام شود و روابط میان افغانستان و چین بر 

اصل محوریت دولت با دولت استوار است.
قرار بود نشست بین االفغانی به میزبانی چین 
در هفتم و هشتم ماه عقرب برگزار شود، اما 
امور  در  دولت  وزارت  چنان که  نشست  این 
کشور  سوی  از  کرد  اعالم  افغانستان  صلح 

میزبان به تعویق افتاد.
حکومت افغانستان پیش از این برای شرکت 
اعالم  چین  در  بین االفغانی  نشست  در 

آماده گی کرده بود.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری 
روز یک شنبه، دوازدهم عقرب در یک نشست 
هیأت  افغانستان  حکومت  که  گفت  خبری 
در  بین االفغانی  نشست  به  را  خود  اعزامی 

چین تشکیل داده است.

حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
مستندسازی  و  بررسی  که  کرد  اعالم  بشر 
ادعاهای »آزارواذیت جنسی زنان در ادارات 
جمهوری«  ریاست  ارگ  ویژه  به  دولتی، 
که  ویژه ای  دبیرخانه ی  است.  شده  نهایی 
برای بررسی این ادعا در کمیسیون  مستقل 
که  می گوید  بود،  شده  ایجاد  بشر  حقوق 
زنان  جنسی  »آزارواذیت  ادعاهای  پرونده 
در ارگ« روز پنج شنبه،  شانزدهم عقرب به 

لوی سارنوالی فرستاده خواهد شد.
شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل 
مسوول  و  زنان  بخش  در  بشر  حقوق 
ادعاهای   مستندسازی  برای  ویژه  دبیرخانه 
آزارواذیت زنان در ادارات دولتی و غیردولتی 
روز سه شنبه، چهاردهم عقرب در صحبت با 
روزنامه ۸صبح گفت که نتیجه بررسی ها در 
این مورد هم زمان به ارگ ریاست جمهوری 
و لوی سارنوالی فرستاده خواهد شد. به گفته 
او، این پرونده در شانزدهم عقرب در اختیار 

لوی سارنوالی قرار خواهد گرفت.
در  بیش تر  جزییات  ارائه  از  صالحی  خانم 
مورد نتیجه بررسی های دبیرخانه ویژه ای که 
در زیر مجموعه کمیسیون مستقل حقوق 

بشر ایجاد شده بود، خودداری کرد.  
دبیرخانه  ویژه برای بررسی و مستندسازی 
ادعاهای  آزارواذیت جنسی زنان در ادارات 
دولتی، در پنجم اسد سال جاری زیر چوکات 

کمیسیون مستقل حقوق بشر طی فرمانی از 
سوی رییس جمهور غنی ایجاد شد. 

هدف از ایجاد این نهاد مستقل رسیده گی 
و مستندسازی به هر ادعا درباره  آزارواذیت 
جنسی در ادارات دولتی و غیر دولتی عنوان 
شده است. بر اساس حکم ریاست جمهوری، 
ماه  سه  مدت  در  که  بود  مکلّف  نهاد  این 
جنسی  آزارواذیت  بر  مبنی  ادعاها  تمامی 
را  دولتی  غیر  و  دولتی  ادارات  در  زنان 
بررسی و مستندسازی کند. به این ترتیب، 
این  جرمی،  موارد  تشخیص  صورت   در 
نهاد، قضایای آزارواذیت را برای بررسی به 

لوی سارنوالی ارسال  می کند.
دبیرخانه ویژه برای مستندسازی و بررسی 
ادعاهای  آزارواذیت جنسی پس از آن ایجاد 
حبیب اهلل  پیش،  ماه  پنج  حدود  که  شد 
جمهور  رییس  پیشین  مشاور  احمدزی، 
رسانه های  از  یکی  با  گفت وگویی  در  غنی 
محمداشرف  مشاوران  از  یکی  خصوصی، 
فحشا  سیستماتیک  »ترویج  به  را  غنی 
پول  توزیع  هم چنان  و  ادارات  ارگ،  در 
نفوذ  برای  پارلمانی  انتخابات  نامزدان  به 
ارگ  کرد.  متهم  نماینده گان«  مجلس   در 
از  و  کرد  رد  را  ادعا  این  ریاست جمهوری 
ادعای  پرونده  تا  خواست  لوی سارنوالی 
آزارواذیت جنسی زنان در ادارات را بررسی 

کند.

مستندسازی ادعای »آزارواذیت جنسی در ارگ« 
نهایی شد

بازشماری آغاز نشد

شرکت های لوژستیکی:

تکلیف ۱۳۷ هزار رای »روشن نیست«؛

ننگرهار در یک ماه گذشته؛



مستقل  کمیسیون  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
حقوق بشر در زون شرق می گویند که از آغاز 
قضیه   ۲۲۰ تاکنون  خورشیدی   ۱۳۹۸ سال 
ننگرهار،  والیت های  در  زنان  بر  خشونت 

نورستان، کنر و لغمان ثبت شده است.
ساحه ای  دفتر  رییس  حمیدی،  صبرینه 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شرق 
خشونت  شده  ثبت  آمارهای  که  است  گفته 
افغانستان،  علیه زنان در چهار والیت شرقی 
را  زنان  بر  خشونت  قضایای  شمار  افزایش 

نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
صبرینه حمیدی این سخنان را در مراسمی 
به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت 
مطبوعاتی  دفتر  است.  کرده  مطرح  زنان  بر 
روز  این مراسم  ننگرهار گفته است که  والی 
ریاست  سوی  از  عقرب  چهاردهم  سه شنبه، 

امور زنان این والیت برگزار شده است.
از جانب دیگر، مسووالن ساحه ای کمیسیون 
اند  گفته  شرق  زون  در  بشر  حقوق  مستقل 
والیت های  در  زنان  بر  خشونت  قضایای  که 

دلیل  به  نورستان،  و  کنر  ننگرهار،  نورستان، 
به  زنان  اعتماد  و  عامه  آگاهی  رفتن  بلند 
سال  به  نسبت  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
شده  ثبت  بیش تر  مشابه  زمان  در  گذشته 

است.
هم چنان فتانه عزیز، رییس امور زنان والیت 
ماه  هفت  جریان  در  که  است  گفته  ننگرهار 
قضیه   ۹۱ خورشیدی   ۱۳۹۸ سال  گذشته 
خشونت بر زنان در ننگرهار ثبت شده است. 
این قضایا شامل فرار از منزل، ازدواج اجباری، 
خشونت فزیکی و روانی و دیگر موارد می شود.

در حالی ۲۲۰ قضیه خشونت در والیت های 
ثبت  به  لغمان  و  نورستان  کنر،  ننگرهار، 
می رسد که بخش های زیادی از این والیت ها 
از جمله ننگرهار، کنر و لغمان به شدت ناامن 
است. به همین دلیل زنان برای ثبت قضایای 
و  دولتی  نهادهای  به  خودشان  بر  خشونت 
حقوق بشری دست رسی ندارند. احتمال دارد 
که قضایای خشونت بر زنان در این والیت ها 

در این مدت، بیش تر از ۲۲۰ قضیه باشد.

در هفت ماه گذشته ۲۲۰ قضیه خشونت 
بر زنان در زون شرق ثبت شده است

بازداشت تروریست 
حرفه ای در هرات

اعضای  و  فعاالن  از  شماری  کابل:  ۸صبح، 
جامعه مدنی در والیت دایکندی، در یک حرکت 
اعتراضی روز سه شنبه، چهاردهم عقرب پروژه ای 
را زیر نام »گل والی« در برابر دروازه مقام والیت 
دایکندی افتتاح کردند. این حرکت اعتراضی در 
واکنش به تطبیق نشدن پروژه پخته کاری جاده 
گرفته  شکل  دایکندی  والیت  مرکز  نیلی،  شهر 

است.
میان  در  بوجی ها  و  موزه  پوشیدن  با  معترضان 
انبوهی از گل والی به افتتاح پروژه ای به این نام، 
اجرای  به  مسووالن  توجه  عدم  از  را  انتقادشان 
کردند.  ابراز  دایکندی  در  توسعه ای  پروژه های 
چنان که معترضان می گویند رییس جمهور غنی 
و سرور دانش، معاونش سال گذشته در سفری 
به دایکندی، وعده ساخت این جاده را به مردم 

داده بودند.
به  از خبرنگاران محلی دایکندی،  سرور سروش 
روزنامه ۸صبح گفت که پخته نشدن جاده میان 
با  و  زمستان  فصل  در  مردم  برای  نیلی  شهری 

آغاز بارش باران مشکل ایجاد کرده است.
دایکندی  مدنی  فعاالن  از  شریعتی  رحمت اهلل 
که در این حرکت اعتراضی شرکت کرده  است، 
می گوید که حدود بیش از یک ونیم ماه از مدت 
نیلی  برای ساخت جاده شهر  تعیین شده  زمان 

گذشته است، اما این جاده ساخته نشده و تنها 
طبق  است.  داشته  کاری  پیش  رفت  درصد  سه 
گفته  های شریعتی، کار ساخت جاده شهر نیلی 
باید در هژده ماه پس از قرارداد تکمیل می شد.

به گفته او، مردم در بهار از  گردوخاک این جاده 
و در زمستان از »گل والی« آن رنج می برند.

مدنی  جامعه  عضو  این  گفته  به  هرچند 
جاده  ساخت  کار  قراردادی  شرکت  دایکندی، 
شهر نیلی را آغاز کرده بود اما آن را به سرانجام 

نرسانده است.
از  پس  نیلی  شهر  در  مدنی  فعاالن  اعتراض   
شهر  این  در  باران  تازه گی  به  که  شد  آغاز  آن 
دایکندی  مدنی  فعاالن  چنان که  است.  باریده 
انبوهی از »گل والی« را  می گویند، بارش باران 

در جاده ها تولید کرده است.
چیزی  مورد  این  در  دایکندی  محلی  مقام های 
روزنامه  به  شریعتی  رحمت اهلل  اما  نمی گویند، 
۸صبح گفت که مسووالن دایکندی در صحبت 
با معترضان از رسیده گی به ساخت جاده میان 

شهری دایکندی ابراز عجز کرده اند.
در  سرما  فصل  شدن  آغاز  با  حال،  این  با 
و سردسیر  برف گیر  والیت های  از  که  دایکندی 
است، ساخت این جاده در این فصل سال دور از 

امکان به نظر می رسد.

فعاالن مدنی در دایکندی در یک حرکت 
عملیات تصفیه ای اعتراضی پروژه »گل والی« را افتتاح کردند

نیروهای امنیتی
 در ولسوالی پغمان 

کابل آغاز شد

چهار شنبه
شماره ۳۲۲۷
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یاس و سرخورده گی 
عمومی از انتخابات 

یک  بازداشت  از  هرات  پولیس  فرماندهی  هرات:  ۸صبح، 
جنرال  می دهد.  خبر  والیت  این  در  حرفه ای  تروریست 
کوتاه  یادداشتی  در  پولیس هرات  فرمانده  امرخیل،  امین اهلل 
نوشته است: »عامل ترورهای اخیر در شهر هرات به همکاری 

مردم از پای درآورده شد.«
به  هرات  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  ولی زاده،  عبداالحد 
پولیس  امنیتی  هفتم  حوزه ی  نیروهای  می گوید،  ۸صبح 
ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز سه شنبه با این مرد درگیر شده اند.

تعقیب  زیر  پیش  چندی  از  حمله کننده  ولی زاده  گفته ی  به 
فرار  بازرگان،  یک  محافظ  به  شلیک  از  پس  و  بود  پولیس 
کرد و در نهایت به ضرب گلوله زخمی و از منطقه ی »رباط 
تاکید  هرات  پولیس  فرماندهی  شد.  بازداشت  کابلی ها« 
دست  شهر  این  اخیر  ترورهای  بیش تر  در  مرد  این  می کند 

داشته است.
هرات  مرکزی  شفاخانه ی  سرطبیب  جاللی،  عارف  داکتر 
شفاخانه  به  بی هوش  حالت  با  مرد  این  که  گفت  ۸صبح  به 
منتقل شده و دو گلوله از بدنش خارج شده است. سرطبیب 
مشخص  مرد  این  هویت  کنون  تا  می افزاید  هرات  شفاخانه 

نشده و وضعیت صحی او »بسیار وخیم« است.
و  بود  ناامنی ها  برخی  گواه  اخیر،  روزهای  جریان  در  هرات 
در  انتحاری  حمله ی  و  آدم ربایی،  مسلحانه،  قتل  مورد  چند 

این شهر رخ داده است.
افزایش  از  انتقاد  با  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
ناامنی ها در شهر هرات، خواهان اقدام جدی حکومت مرکزی 

برای تامین امنیت اند.
سال  آغاز  از  می گوید  هرات  پولیس  فرماندهی  حال  این  با 
روان خورشیدی تا کنون بیش تر از دو هزار تن در پیوند به 
جرایم گوناگون از سوی پولیس بازداشت شده اند و نیروهای 

امنیتی به گونه جدی با تبه کاران برخورد می کنند.

که  کرد  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
امنیتی و دفاعی یک عملیات تصفیه ای را  نیروهای 

در ولسوالی پغمان کابل آغاز کرده اند.
نشر  با  عقرب،  چهاردهم  سه شنبه،  روز  وزارت  این 
خبرنامه ای اعالم کرد که در پی اجرای این عملیات 
ارغندی«  »ده گانان  منطقه  در  امنیتی،  نیروهای 
»بادام قل« یک طالب کشته  و در منطقه  دو طالب 

شده اند.
امنیتی  نیروهای  ملی،  دفاع  وزارت  معلومات  طبق 
یک ذخیره گاه سالح و مهمات طالبان را در ارتفاعات 
تخریب  کابل  »ارغندی«  ساحه  در  »علی شیر«  کوه 
است،  گفته  ملی  دفاع  وزارت  که  آن چنان  کرده اند. 
هشت فیر مزایل از این ارتفاعات آماده شلیک بوده 

است.
ولسوالی پغمان در ۲۵ کیلومتر شهر کابل موقعیت 
دارد. این ولسوالی با والیت ناآرام میدان وردک مرز 
به  ناحیه پنجم شهر کابل که  به همین دلیل  دارد. 

ولسوالی پغمان متصل است، نیز ناآرام است.

مالحظات یکی از دسته های انتخاباتی و کارکردهای کمیسیون 
می دهد  نشان  درمالوگ  آلمانی  شرکت  و  انتخابات  مستقل 
جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  تا  هنوز  که 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  است.  پیش  در  درازی  راه 
که  دیجیتالی  رای  هزار   ۱۳۷ موضوع  که  می گوید  صراحت 
بود،  برای  شده  قرنطین  درمالوگ  آلمانی  شرکت  سوی  از 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  است.  مبهم  نیز  کمیسیون  این 
می گوید که اول، مجموع این ۱۳۷ هزار رای را بررسی می کند 
یا  بودن  فعال  موضوع  می گیرد.  تصمیم  آن  مورد  در  بعد  و 
شناسایی  و  بایومتریک  دستگاه های  در  »جی پی اس«  نبودن 
هم  است  نشده  استفاده  رأی دهی  محل های  در  که  آرایی 
که  محل هایی  از  برخی  بازشماری  تازه  است.  زمان بر  خیلی 
گزارش نتایج دیجیتالی و کاغذی آن ها فرق می کند، هنوز بر 
سر جایش باقی است و کمیسیون مستقل انتخابات در مورد 

آغاز روند بازشماری تصمیم نگرفته است. 
نقص  کشور  انتخاباتی  نظام  که  می دهد  نشان  وضعیت  این 
تا  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می رسد  نظر  به  دارد. 
هفته ی اول ماه قوس هم قادر به اعالم نتایج ابتدایی انتخابات 
دو  قوس  ماه  اول  هفته ی  در  بود.  نخواهد  جمهوری  ریاست 
نظام  می گذرد.  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  از  ماه 
انتخاباتی ای که قادر نباشد دو ماه پس از برگزاری انتخابات، 
از  قبل  دارد.  نقص  به شدت  کند،  اعالم  را  آن  ابتدایی  نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری گفته می شد که تمام دستگاه های 
انترنت  به  انتخابات  روز  در  ولسوالی ها  تمام  در  بایومتریک 
وصل می شود و هم زمان با رأی گیری اطالعات مربوط به نشان 
به سرور  را  او  برچسب تذکره ی  و  انگشت، عکس رأی دهنده 
مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مخابره می کند و در پایان 
فرستاده می شود  به مرکز  نتایج  اسکن جدول  روز هم  همان 
روند  از  بعد  ساعت   ۲۴ از  پس  نهایت  در  ابتدایی  نتایج  و 

رأی گیری اعالم می شود. اما چنین چیزی صورت نگرفت. 
به درازا کشیده شدن این روند اعتماد عمومی را به کمیسیون 
مستقل انتخابات و در مجموع نظام انتخاباتی کشور صدمه ی 
جدی زده است. یکی از نظرسنجی های ۸صبح هم نشان می داد 
به  بی باوری  دلیل  به  واجد شرایط  رای دهنده گان  بیش تر  که 
کمیسیون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتی از رفتن به پای 
صندوق های رای خودداری کرده بودند. شهروندان عادی زیاد 
رسانه ها  از  آنان  ندارند.  آشنایی  انتخابات  فنی  پیچیده گی  به 
یک  دیگر ظرف  انتخابات های کشورهای  نتایج  که  می شنوند 
کشور  در  رأی  میلیون  دو  از  کم تر  ولی  می شود  اعالم  روز 
وضعیت  این  است.  نشده  شمرده  ماه  دو  ظرف  در  خودشان 
و  به جا  خیلی  نگرانی  است.  مأیوس کننده  بسیار  مردم،  برای 
مشروع این است که در انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری 
آینده میزان اشتراک به چند هزار نفر برسد. اگر در انتخابات 
رای می دادند،  نفر  میلیون  اخیر مثاًل شش  ریاست جمهوری 
نتایج  آلمانی درمالوگ  انتخابات و شرکت  کمیسیون مستقل 

آن را کی اعالم می کردند؟
مربوط  کالن  مسایل  بیش تر   نیست،   عمومی  یأس  تنها 
است.  وابسته  انتخابات  تکلیف  شدن  روشن  به  کشور  به 
حل  روند  که  دارند  تالش  افغانستان  حامی  کشورهای  مثاًل 
سیاسی جنگ را راه بیاندازند. ارگ می گوید که پس از اعالم 
را  سیاسی  حل  و  مذاکره  به  مربوط  امور  انتخابات  نتیجه ی 
دنبال می کند. بسیاری از وزیران و مدیران ارشد وزارت خانه ها 
نگران اند که سرنوشت انتخابات چه می شود. تجارت کم رونق 
سرمایه گذاری  به  دل  است. کسی  کم رمق شده  بسیار  کشور 
سرنوشت  کی  که  اند  منتظر  همه  نمی دهد،  کوچک  بسیار 
روشن  می شود.  مشخص  کشور  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نیست که اگر انتخابات به دور دوم برود چقدر زمان می برد. 
یک احتمال باالخره این است که انتخابات در دور اول برنده ی 
مشخص نداشته باشد و به دور دوم برود. با این نظام انتخاباتی 
خواهد  طوالنی  بسیار  هم  احتمالی  دوم  دور  کاری  روش  و 
بیش تر  را  عمومی  سرخورده گی  و  یاس  وضعیت  این  شد. 
می سازد. با تأسف که برگزار کننده گان انتخابات و متولیان آن 
در آغاز به این مسایل فکر نکرده بودند. آنان تصور می کردند 
نقض  تقویم  که  قدر  هر  که  می کنند  برگزار  را  انتخابات  که 
شود، اشکالی رخ نمی دهد. ولی بهای این ندانم کاری را مردم 

افغانستان می پردازند.



شرکت های لوژستیکی:
وزارت صنعت و تجارت بدهی میلیونی خود را تصفیه نمی کند

از  یکی  نیز  فیصل«  »منصور  ساختمانی  شرکت 
در  تجارت  و  صنعت  وزارت  قرارداد  طرف های 
بخش های ساختمانی و لوژستیکی بوده است. منصور 
این شرکت، می گوید که شرکت زیر  فیصل، رییس 
اداره او، صدها هزار افغانی از وزارت صنعت و تجارت 
طلب کار است. به گفته او، حدود سه سال می شود که 
این وزارت طلب مالی این شرکت را نپرداخته است. 
وزارت  برای  اداره اش  زیر  شرکت  که  افزود  فیصل 
باب آرشیف ساخته و ذخیره  صنعت و تجارت یک 

آب فراهم کرده است.
توسعه  تجارتی  شرکت  رییس  شهریار،  حکمت اهلل 

برای وزارت صنعت و تجارت، موترهای این وزارت را نیز 
مالی  از سال  بدهی  این  او گفت که  ترمیم کرده است. 

گذشته است و تا کنون تصفیه نشده است.
مدعی  نیز  استاق«  »برادران  شرکت  رییس  اکرام الدین 
سال  دو  دست کم  تجارت  و  صنعت  وزارت  که  است 
به  حاضر  ولی  است  بدهکار  شرکت  این  از  که  می شود 
تصفیه این بدهی نیست. او مقدار طلب مالی اش از این 
افغانی ذکر کرد. شرکت »برادران  وزارت را ۳۶ میلیون 
و  بازسازی  و  رنگ مالی  بخش  در  که  می گوید  استاق« 
این  برای  زرهی  غرفه های  و  دروازه ها  تهیه  هم چنان 

وزارت کار کرده است.

شرکت های  از  شماری  مسووالن 
وزارت  که  می گویند  لوژستیکی 
صنعت و تجارت برای دست کم سه 
پرداخت  به  حاضر  که  است  سال 
بدهی خود به این شرکت ها نیست. 
وزارت  مسووالن،  این  ادعای  به 
از  افغانی  میلیون ها  تجارت،  و  صنعت 
است.  بدهکار  لوژستیکی  شرکت های 
آن ها می گویند که به رغم مراجعه مکرر به وزارت صنعت و 

تجارت تاکنون موفق به دریافت پول های شان نشده اند.
دارند  ادعا  هم چنان  لوژستیکی،  شرکت های  مسووالن  این 
که وزارت صنعت و تجارت از یک هفته به این طرف، برای 
این  طبق  است.  کرده  وضع  نیز  محدودیت  آن ها  رفت وآمد 
به  باید یک روز پیش ورودش  محدودیت، هر مراجعه کننده 
این وزارت را گزارش دهد و شماره تذکره و مشخصاتش را 
ثبت کند. در غیر این صورت، درب وزارت به رویش گشوده 

نخواهد شد.
اتل بهیر از مسووالن شرکت لوژستیکی »محمدیوسف اتل« 
به روزنامه ۸صبح گفت که وزارت صنعت و تجارت حدود ۲.۵ 
میلیون افغانی از این شرکت بدهکار است. این شرکت طرف 
قرارداد وزارت صنعت و تجارت در بخش خریداری لوازم این 
وزارت و ترمیم وسایط آن بوده است. او گفت که حدود دو 
سال از اجرای قرارداد این شرکت با وزارت صنعت و تجارت 
سپری شده است، اما این وزارت حاضر به تصفیه بدهی اش در 

این مدت نشده است.
مسووالن شرکت لوژستیکی »شیرزاد« نیز مدعی اند که وزارت 
صنعت و تجارت طلب مالی این شرکت را پرداخت نمی کند. 
به گفته امیرداد، نماینده این شرکت، وزارت صنعت و تجارت 
بدهکار  »شیرزاد«  لوژستیکی  شرکت  از  افغانی  میلیون   ۲.۸
است. امیرداد افزود که این شرکت در کنار خریداری کامپیوتر 

اوپک، نیز از جمله طلب کاران وزارت صنعت و تجارت 
است. او به روزنامه ۸صبح گفت که شرکت زیر اداره اش 
و  صنعت  وزارت  با  تدارکاتی  مختلف  بخش های  در 
تجارت کار کرده است، اما بیش از دو ماه می شود که 
این وزارت بدهی اش با این شرکت را تصفیه نکرده است.

جریان  در  شرکت ها،  این  مسووالن  معلومات  طبق 
سال های گذشته، بین ۱۵ تا ۲۰ شرکت در بخش های 
در  تجارت  و  صنعت  وزارت  با  ساختمانی  و  تدارکاتی 
حکمت اهلل  کرده اند.  کار  رسمی  قرارداد  چهارچوب 
گفت  اوپک،  توسعه  تجارتی  شرکت  رییس  شهریار، 
که برآورد می شود وزارت صنعت و تجارت حدود ۳۰۰ 

میلیون افغانی از این شرکت ها بدهکار است.
بارها  که  می گویند  لوژستیکی  شرکت های  مسووالن 
طلب های  دریافت  برای  تجارت  و  صنعت  وزارت  به 
از  خالی  دست  بار  هر  اما  کرده اند  مراجعه  مالی شان 
این وزارت بیرون شده اند. طبق ادعای آن ها، مسووالن 
و  »امروز  و  آوردن  »بهانه«  با  تجارت  و  صنعت  وزارت 
فردا« کردن، قصد ندارند طلب های مالی این شرکت ها 
وزارت  که  می گویند  مسووالن  این  کنند.  پرداخت  را 
صنعت و تجارت گاهی نبود پول را بهانه می آورد و گاهی 
می گوید که اسناد طی مراحل نشده است و گاهی هم 
می گوید که به دلیل غیابت فالن معین یا رییس، قادر 
نیست بدهی اش را تصفیه کند. به این ترتیب، برای چند 
سال و چندین ماه است که آن ها در پشت دهلیزهای 
وزارت صنعت و تجارت سرگردان اند و برای شان اجازه 
عرض حال در نزد مقامات عالی از جمله سرپرست این 

وزارت نیز داده نمی شود.
اکنون که سال مالی جاری رو به پایان است، تشویش 
مسووالن  است.  شده  بیش تر  نیز  شرکت ها  این 
پول های شان  اگر  که  می گویند  لوژستیکی  شرکت های 
در زمان باقی مانده از سال مالی جاری پرداخت نشود، 
کارشان تا سال مالی آینده به طول خواهد انجامید. به 
گفته این مسووالن، در این صورت آن ها زمان زیادی را 
از دست خواهند داد و این از نگاه مالی به زیان آن ها 

است.
قابل یادآوری است که وزارت صنعت و تجارت در پیوند 
به این موضوع تا کنون چیزی نگفته است. تالش کردیم 
جریان  در  نیز  وزارت  این  مسووالن  با  را  ادعاها  این 

بگذاریم، اما موفق نشدیم.

تصفیه  بایومتریک  سیستم  درون  رای های  تمام  که  زمانی 
ما  شود.  آغاز  محل ها  در  تفتیش  و  بازشماری  نباید  نشده، 

هنوز قناعت نداریم که تصفیه رای ها تکمیل شده باشد.«
آقای خوزون افزود که موضوع تصفیه کامل رای ها و تعیین 
سرنوشت ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده را با کمیسیون مستقل 
انتخابات در میان گذاشته و از مسووالن در این کمیسیون 
خواسته اند که بازشماری رای ها پس از روشن شدن تکلیف 
رای ها قرنطین شده آغاز شود. وی اضافه کرد که این رای ها 
انتقال  به سرور مرکزی  در حدود یک هزار و ۷۰۰ دستگاه 
یافته و بیش تر آن در سمت جنوب استفاده شده است. او 
که  افزود  و  کرد  نگرانی  ابراز  رای ها  این  ماهیت  مورد  در 
آنان در جریان برگزاری انتخابات، شاهد گزارش چشم گیر از 
مشکل فنی این دستگاه ها در یک سمت مشخص نبوده اند. 
و  دستگاه ها  این  مورد  در  ابهام  کرد،  تصریح  خوزون  آقای 
آن، شک  اعتباردهی  در خصوص  »تیم خاص«  یک  تاکید 
افزایش  را  هم گرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته  تردیدهای  و 

داده است. 
شماری از اعضای فنی دسته »ثبات و هم گرایی«  اما در مورد 
انتخابات در چارچوب  از کمیسیون مستقل  درخواست شان 
نوررحمان  داده اند.  وضاحت  بیش تر  اجتماعی  رسانه های 
فیس بوکش  صفحه  در  انتخاباتی  دسته  این  عضو  اخالقی، 
نوشته است که دسته ثبات و هم گرایی موقف شان مبنی بر 
باطل کردن ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای »مبهم و تقلبی«، باطل 
کردن حدود ۱۰۰ هزار رای خارج از زمان رای دهی و باطل 
کردن حدود ۷۰ هزار رای باطل نشده از تصفیه تصاویر را 
روشن کرده اند. وی در ادامه نوشته است که کمیسیون در 
گفت وگو با اعضای این دسته اذعان داشته که »سقف یک 
آرای  ارزیابی  در حال  و  نیست  نهایی  هزار  و ۸۴۳  میلیون 

باطله دیگر نیز هستند«.
رهبری  به  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته  این،  با  هم زمان 

گزارش  درمالوگ  آلمانی  شرکت 
رای دهنده گان  معلومات  تصفیه 
اختیار  در  تازه گی  به  را 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
این گزارش  قرار داده است. در 
یک  میان  از  که  است  آمده 
 ۸۶ رای،   ۳۳ هزار   ۹۲۹ و  میلیون 
از  فنی،  به دالیل  رای  و ۲۶۶  هزار 
باطل  شست،  و  عکس  تکرار  جمله 
شده است. با این حال اما ابهام در مورد ۱۳۷ هزار رأیی که 
از  باقی است. شماری  بود، هنوز  قرنطین کرده  این شرکت 
دسته های انتخاباتی می گویند که روند تصفیه رای ها هنوز به 
پایان نرسیده و نیاز است که کمیسیون مستقل انتخابات پس 
از توضیح در مورد سرنوشت این میزان از رای ها، بازشماری 
را آغاز کند. هم زمان با این، نهادهای ناظر شرکت درمالوگ 
و  می دانند  مقصر  مورد  این  در  ابهام  ایجاد  خصوص  در  را 
از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که سرنوشت این 

رای ها را هرچه زودتر روشن سازد.
هم زمان با پایان یافتن روند تصفیه معلومات رای دهنده گان 
انتخاباتی  دسته های  از  شماری  درمالوگ،  شرکت  سوی  از 
نیاز  و  نیافته  پایان  به گونه کامل  تصفیه  این  می گویند که 
سوی  از  شده  قرنطین  رای  هزار   ۱۳۷ سرنوشت  که  است 
سخنگوی  خوزون،  فریدون  شود.  روشن  درمالوگ،  شرکت 
دسته انتخاباتی »ثبات و هم گرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل 
روز یک شنبه، ۱۲ عقرب در گفت وگو با روزنامه هشت صبح 
شدن  روشن  زمان  تا  رای ها  شماری  باز  روند  که  تصریح 
او  آغاز شود.  نباید  قرنطین شده،  رای  سرنوشت ۱۳۷ هزار 
اضافه کرد که در جریان روند تصفیه رای ها، تنها شست و 
عکس تکراری تشخیص داده شده و به سایر موارد، از جمله 
موضوع تشخیص »GPS« توجه نشده است. وی افزود:  »تا 

محمداشرف غنی می گوید که بر اساس معلومات ناظران 
ایمیل  یک  در  درمالوگ  شرکت  انتخاباتی،  دسته  این 
مستقل  کمیسیون  به  رای  هزار   ۱۳۷ اعتبار  از  رسمی 
انتخابات اطمینان داده است. جاوید فیصل، یک تن از 
سخنگویان این دسته انتخاباتی روز یک شنبه، ۱۲ عقرب 
از  میزان  این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در 
به دست  احتیاطی  دستگاه های  استفاده  از  پس  رای ها 
گرفتن  که  کرد  تصریح  وی  است.  اعتبار  مورد  و  آمده 
تصامیم در مورد انتخابات مسوولیت کمیسیون مستقل 
منسوخ،  درخواست  و  نظریه  نوع  هر  و  است  انتخابات 
کار  در  »مداخله«  رای ها،  کردن  قرنطین  و  باطل 
رای دهی  فیصل  آقای  است.  قانون  خالف  و  کمیسیون 
دسته های  که  کرد  تصریح  و  خواند  شهروندان  حق  را 
انتخاباتی نباید پیش از دانستن این که رای به چه فردی 

استفاده شده، در مورد مکان استفاده آن انتقاد کنند.
روز  پایان  تا  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
این،  از  پیش  نکردند.  نظر  اظهار  مورد  این  در  گذشته 
اعضای این کمیسیون گفته بودند که این رای ها به دلیل 
استفاده هم زمان از دستگاه های اصلی و احتیاطی و فورم 
نتایجی که معلومات در آن درج نشده، به قرنطین رفته 
کمیشنران  از  تن  یک  اورنگ زیب،  حال،  این  با  است. 
کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه، ۱۱ عقرب گفته 
رای   ۲۶۶ و  هزار   ۸۶ رای ها،  مجموع  میان  از  که  بود 
»بی اعتبار« شناخته شده و آرای باقی مانده مدار اعتبار 
است. این مسووالن اما در مورد سرنوشت ۱۳۷ هزار رای 

قرنطین شده به صورت مفصل وضاحت نداده اند. 

»شرکت درمالوگ مقصر است«
نهادهای ناظر اما ادعا می کنند که شرکت درمالوگ در 
این  است.  مقصر  موضوع  این  ساختن  مطرح  خصوص 
شرکت در اوایل اعالم کرد که حدود یک میلیون و ۹۲۹ 
انتقال یافته  هزار معلومات رای دهنده  به سرور مرکزی 
که از آن میان، حدود ۱۳۷ هزار آن قرنطین شده است. 
با این حال اما این شرکت در گزارشی که به کمیسیون 
را  رای  هزار   ۸۶ حدود  فرستاده،  انتخابات  مستقل 
»بی اعتبار« خوانده و حدود یک میلیون و ۸۴۳ هزار و 

۱۰۷ آن را معتبر دانسته است.
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف 
افغانستان »فیفا« روز یک شنبه، ۱۲ عقرب در گفت وگو 
با ۸صبح تصریح کرد که شرکت درمالوگ در خصوص 
روند  حساس  جریان  در  موضوع  این  کردن  مطرح 
قرنطین  موضوع  که  افزود  وی  است.  مقصر  انتخابات، 
انتخاباتی  دسته های  سوی  از  رای  ۱۳۷هزار  حدود 

کمپنی  سوی  از  بلکه  نه،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و 
درمالوگ مطرح شده و این کمپنی در خصوص قرنطین این 
قرنطین وضاحت  از  آن  بیرون کردن  و دالیل  رای ها  شمار 
باعث  موضوع  این  که  افزود  رشید  آقای  است.  نداده  کافی 
کمیسیون  برای  و  شده  انتخاباتی  دسته های  میان  تقابل 
تصریح  وی  است.  کرده  ایجاد  چالش  انتخابات  مستقل 
کرد که نیاز است برای بیرون رفت از این وضعیت، شرکت 
درمالوگ در مورد دالیل قرنطین این رای ها و علت بیرون 
کردن آن ها از قرنطین معلومات ارایه کند تا روند انتخابات با 

پرسش، تهدید و فقدان اعتبار روبه رو نشود.
کارهای  در  درمالوگ  شرکت  تاثیر  بر  هرچند  رشید  آقای 
فنی تاکید کرد، اما افزود که نیاز است کمیسیون مستقل 
به دسته های  و  را در دست گیرد  »ابتکار عمل«  انتخابات 
انتخاباتی در خصوص وضاحت خواهی از درمالوگ، اطمینان 
با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  کرد  تصریح  وی  دهد. 
دسته های  قناعت  درمالوگ،  شرکت  از  وضاحت  خواستن 
دسته های  »فرمایش های  زمینه  و  کند  فراهم  را  انتخاباتی 
صورت  در  که  کرد  اضافه  وی  نسازد.  مهیا  را  انتخاباتی« 
»فرمایش  های  کردن  قبول  و  »عقب نشینی«  احتمال 
کمیسیون  انتخابات،  روند  اعتبار  انتخاباتی«،  دسته های 
مستقل انتخابات و نقش شرکت درمالوگ تضعیف می شود. 
شرکت آلمانی درمالوگ فراهم کننده دستگاه های بایومتریک 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  مرکزی  سرور  اداره کننده  و 

است. 
این در حالی است که مسووالن در کمیسیون مستقل انتخاب 
گفته اند، روند بازشماری در والیات به زودی آغاز می شود. 
مسووالن در این کمیسیون اما در مورد آمار کامل محل هایی 
معلومات  دیروز  تا ختم  فرستاده شده اند،  بازشماری  به  که 
شده  مشخص  محل های  رای های  است  قرار  نکردند.  ارایه 
ویژه  به  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  کارمند  سه  با حضور 
روند  این  شود.  تفتیش  و  بازشماری  دیجیتالی،  کارمند  دو 
در حضور ناظران نامزدان، نهادهای ناظر و مشاهدان دنبال 
خواهد شد. گفتنی است که هر نامزد انتخابات ۳۴ ناظر در 
از  این روند نظارت کنند. پس  از  تا  والیات خواهند داشت 
مرکزی،  سرور  در  معلومات  درج  و  بازشماری  یافتن  پایان 

نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعالم خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری با رقابت میان ۱۳ نامزد در ششم 
میزان و با استفاده از دستگاه انگشت نگاری برگزار شده است. 
بایومتریک  رای  تنها  که  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
شده پذیرفته خواهد شد. نامزدان نیز بر این موضوع تاکید 
دارند و گفته اند که نتیجه جز این را نخواهند پذیرفت. قرار 
است نتیجه ابتدایی انتخابات بر اساس تقویم جدید، در ۲۳ 

عقرب و نتیجه نهایی آن در ۱۵ قوس اعالم شود.

بازشماری آغاز نشد

چهار شنبه                             
شماره ۳۲۲۷
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ماه  جنگ  از  هنری  فیلم  یک  هند  سینمای 
است.  تولید کرده  پانی پت  جنوری سال ۱۷۶۱ 
مغلوب  جانب  روایت  زیاد  احتمال  به  فیلم  این 
این جنگ را با مایه های هنری به تصویر کشیده 
است. در جنگ پانی پت در سال ۱۷۶۱ سپاهیان 
 پشتون، قزل باش و روهلیه که فرماندهی آنان را 
بنیان گذار سلطنت سدوزایی ها  احمد شاه درانی 
شدند.  پیروز  مرهته  لشکر  به  داشت،  دوش  به 
در آن جنگ حدود ۷۰۰۰۰ سپاهی که بیش تر 
جان شان  می شد،   مرهته  اقوام  به  مربوط  آنان 
هندی  مورخان  نوشته ی  به  دادند.  دست  از  را 
لشکریان  خونین  نبرد  آن  در  بریتانیایی  و 
احمدشاه درانی هزاران سرباز مرهته ای را زنده 
از  بریدند. پس  را سر  آنان  بعد  و  گرفتند  اسیر 
احمدشاه  فاتح  لشکریان  مرهته،  اقوام  شکست 
ابدالی وارد شهر پانی پت شدند. شهر پانی پت در 
۹۰ کلیومتری دهلی واقع است. لشکریان مرهته 
برای جنگ با احمدشاه و دفاع از شهرشان، در 
بیرون از شهر اردو و حصار زده بودند. با شکست 
مرهته ای ها، لشکریان احمدشاه موفق به ورود به 

شهر پانی پت شدند. 
به نوشته ی مورخان هندی و بریتانیایی،  نیروهای 
زیر فرمان احمدشاه ابدالی تمام مردان باالتر از 
و  رساندند  قتل  به  را  پانی پت  ساکن  سال   ۱۴
زنان را به برده گی گرفتند. روایت است که وقتی 
شخص احمدشاه ابدالی سوار بر اسپش وارد شهر 
پانی پت شد،  در مسیرش رود خون جاری بود. 
جنگ پانی پت به حاکمیت مرهته  ای ها در دهلی، 
 آگره و در مجموع شمال هند پایان داد و تمام 

قدرت آنان را به زوال برد. 
پس از تسخیر پانی پت نیروهای احمدشاه ابدالی 
کنترل »جت ها«  در  که  مناطقی شدند  متوجه 
بود. جت ها متحد مرهته  ای ها بودند و توانستند 
ابدالی  احمدشاه  نیروهای  برابر  در  سرسختانه 
بجنگند. احمد شاه درگیر جنگ با جت ها بود که 
به او اطالع دادند که حاجی جمال خان زرگرانی 
به شورش  دیار دست  قندهار در آن  بزرگان  از 
کند.  پادشاهی  اعالم  می خواهد  و  است  زده 
با جت ها  از جنگ  ناگزیر شد  ابدالی  احمدخان 
را  زرگرانی  تا  برود  قندهار  به  و  بردارد  دست 
سر جایش بنشاند. لشکریان احمد شاه در حین 
پنجاب  در  دهلی،  و  پانی پت  مسیر  از  برگشت 

مورد حمله ی سیک ها قرار گرفتند.
کردند  غافل گیر  را  احمدشاه  لشکریان  سیک ها 
و تلفات نسبتاً سنگینی به این لشکر وارد شد. 
پنجاب،  از  ابدالی  احمدشاه  نیروهای  خروج   با 
سیک ها  دست  به  دیار  این  بخش های  بیش تر 
شورش  سرکوب  از  پس  ابدالی  احمد شاه  افتاد. 
پنجاب  به  قندهار،  در  زرگرانی  جمال  حاجی 
برگشت و با سیک ها درگیر شد. پیش از برگشت 
مسلط  الهور  بر  سیک  نیروهای  پنجاب،  به  او 

است،  نمایش در نیامده  به  فیلم  آن  که هنوز 
ولی شهروندان ناسیونالیست و امپراطور گرای 
به  فیلم  آن  در  این که  گمان  به  افغانستان 
شده  بی حرمتی  اسطوره ای شان  شخصیت 
هند  سینمای  نفرین  و  لعن  به  شروع  باشد، 

کردند.
قربانیان  بازمانده گان  نگارنده  باور  به 
لشکرکشی هایی که در باال از آن ها ذکر شد، 
تاریخ  آن  از  را  خودشان  روایت  دارند  حق 
به  دارند  حق  آنان  باشند.  داشته  خون بار 
اجداد شان  و  سرزمین  بر  چه  که  بیاورند  یاد 
و  درانی  احمدشاه  جنگ های  است.  گذشته 
نیست.  و هند  افغانستان  مرهته، جنگ  اقوام 
آن جنگ ها مربوط به عصر پیش از به میان 
آمدن دولت -ملت ها بود. در آن زمان پادشاهان 

شده بودند، ولی با شنیدن خبر برگشت سپاهیان 
درانی، سیک ها الهور را تخلیه کردند و در خارج از 
آن شهر در جایی اردو زدند. لشکریان احمدشاه با 
آنان درگیر شدند که نتیجه ی آن شکست سیک ها 
بود. در آن جنگ بنا بر آمار مورخان هندی حدود 
۱۰۰۰۰ سیک کشته شدند. آن جنگ تا حال در 
این  البته  است.  زنده  سیک ها  تاریخی  حافظه ی 
نیروهای  نشد.  ختم  همین جا  در  خونین  المپیای 
احمد شاه ابدالی به شهر امرتسر که برای سیک ها 
مقدس است، نیز حمله کردند و معبد طالیی آنان 
احمد شاه در آن شهر  نیروهای  ویران ساختند.  را 
دست به قتل عام زدند و جنازه ها را به رودخانه ای 
که از نظر مذهبی برای سیک ها و هندوها مقدس 
است، انداختند. مورخان نوشته اند که آن رودخانه 
ساختمان های  آوار  و  از جسد  مملو  روزها  آن  در 
بود. در همین جنگ ظاهراً  و گوردواره ها  مندرها 

بینی احمدشاه ابدالی هم زخم برداشت. 
قربانیان  بازمانده گان  برای  که  نیست  تردیدی 
و  ابدالی  احمدشاه  لشکریان  امرتسر،  و  پانی پت 
هند،  بر  میانه  سده های  مهاجم  موج های  دیگر 
آنان  است.  خون ریز  مهاجم  و  قهرمان  ضد  یک 
نگاه رمانتیک و قدسی به احمد شاه درانی ندارند. 
و  در سال ۱۷۴۸  باری  درانی  احمدشاه  لشکریان 
به  دست  هم  الهور  در  آن  از  پس  بار  دو  حداقل 
قتل عام و غارت زدند. درآمد ناشی از این غارت و 
قتل عام در آن زمان خرج لشکر می شد. به همین 
یا  حوادث  آن  بازمانده گان  روایت  که  است  دلیل 
لشکریان  قربانیان  وارث  را  خودشان  که  کسانی 
ناسیونالیسی عده ای  روایت  از  احمدشاه می دانند، 
رسانه ای  از  پس  است.  متفاوت  افغانستان  در 
شدن تولید فیلم بالیوودی جنگ پانی پت،  عده ای 
دادند.  نشان  جدی  واکنش  آن  به  افغانستان  در 
سرشار  و  امپراطور گرا  فارسی زبان های  از  شماری 
از نوستالژی »تمدن خراسان« که احمدشاه درانی 
را »شاه  خراسان« می دانند، ابراز عقیده کردند که 
سینمای هند حریم حرمت امپراطورشان را شکسته 
است. پشتون های باورمند به ناسیونالیسم افراطی 
قومی هم که احمدشاه درانی را »بنیان گذار اولین 
دولت پشتونی جهان« می دانند، نیز واکنش تندی 
است  این  جالب  دادند.  نشان  فیلم  این  تولید  به 

از  قلمرو ثابت نداشتند. در آن زمان بخش هایی 
قلمرو  کنونی  افغانستان  و  ایران،  پاکستان،  هند 
دیگر  شاهان  بعد  و  درانی  احمدشاه  مفتوحه ی 
بود. ناسیونالیست های افراطی که آن جنگ ها و 
می دانند،  دولت- ملت  دو  جنگ  را  لشکرکشی ها 

 اشتباه می کنند. 
دموکرات  شهروندان  از  بسیاری  و  نگارنده 
افغانستان برخالف ناسیونالیسم و امپراطورگرایی 
وطنی، هیچ افتخاری در لشکرکشی های غزنوی، 
و  نگارنده  نمی بینیم.  هند  به  ابدالی  و  غوری 
که  سرزمین  این  دیگر  انسان های  از  بسیاری 
امپراطور گرایی  و  کور  افراطی  ناسیونالیسم  به 
لشکرکشی های  از  نداریم،  باور  ایدیولوژیک 
سده های میانه و قرن ۱۸ از جغرافیای افغانستان 
سلیمی  عقل  هیچ  شرم ساریم.  هند  به  کنونی 
نمی تواند.  تأیید  بهانه ای  هیچ  به  را  خون ریزی 
درست است که در قندهار، کابل و پنجاب قرن 
۱۸ میالدی، ارزش های لیبرال مسلط نبود. کسی 
و  غزنوی  محمود  سلطان  یخن  امروز  نمی تواند 
احمدشاه درانی را بگیرد که چرا در قرن های ۱۱ 
و ۱۸ میالدی لیبرال نبودند و دست به قتل عام 
مردم در هند و پاکستان امروزی زدند ، ولی یک 
عام،  قتل  این که  آن  و  فراموش شود  نباید  نکته 
برمبنای  حتا  زنان  گرفتن  برده گی  به  و  غارت 
نکوهیده  عملی  هم  زمان  آن  قبایلی  سنت های 

بود. 
قرن  و  میانه  سده های  جنگ های  اسطوره سازی 
۱۸ در جغرافیای هند و پاکستان امروزی،  هیچ 
ناسیونالیست های  البته  ندارد.  منطقی  توجیه 
را  خودشان  دید  امپراطورگرایان،  و  افراطی 
دارند و با استدالل ما قانع نمی شوند. شماری از 
سیاست مداران هم به جنبه ی کارکردی ستایش 
دارند  به هند چشم  زمان  آن  لشکرکشی های  از 
و آن را در تحکیم پایه های دولت مؤثر می دانند 
که زیاد استدالل محکمی نیست. اگر به چیزی 
تقدس بخشیده شد، در آینده کسی  نمی تواند آن 
را نقد کند و این امر مشکالت کالن می آفریند. 
به  انتقادی  نگاه  یک  شود.  نقد  باید  گذشته 
نشان  در هند  درانی  احمدشاه  نظامی  کارنامه ی 
می دهد که ایشان نتوانستند پیروزی های نظامی 
خودشان را در آن دیار بدل به پیروزی سیاسی 
توانست  بابرشاه  مثل  نه  درانی  احمدشاه  کنند. 
انتقال  آگره  یا  دهلی  به  را  خود  سلطنت  مرکز 
دهد و از آن جا قلمرو وسیعی را اداره کند و نه 
کاری برای استحکام حاکمیت مغل ها انجام دهد. 
سبب  درانی  احمد شاه  لشکرکشی های  برعکس 
تضعیف مغل ها و نواب ها شد و این امر به تقویت 
انجامید. حاکم بنگال که در  بریتانیایی ها  قدرت 
دهلی  در  ابدالی  احمدشاه  با   ۱۷۵۷ سال  بهار 
درگیر شد و تمام لشکرش را از دست داد، ناگزیر 
را  قلمروش  زیر  تمام حاکمیت  بعد  ماه  شد سه 
این وضعیت  به کمپنی هند شرقی تسلیم کند. 
سبب شد که حتا پیروزی نظامی احمدشاه درانی 

هم پایدار نماند.
لشکرکشی های  به  افغانستان  در  که  آنانی 
سده های میانه و قرن ۱۸ به هند افتخار می کنند، 
که  باشند  داشته  نظر  در  هم  را  نکته  این  باید 
مهاجم  موج های  وارث  را  خودش  هم  پاکستان 
و  موشک ها  نام های  پاکستان  می داند.  هند  به 
قرارگاه های نظامی اش را غزنوی،  غوری و ابدالی 
پاکستان که تصور می کند  ارتش  گذاشته است. 
ایدیولوژی  است،  مهاجم  موج های  همان    وارث 
ضد تمدن هندو را ترویج می کند. جهادیست های 
موج های  وارث همان   را  پاکستانی هم خودشان 
مهاجم ضد هندو می خوانند. روشن است که این 
دید غیر از یک نگاه کور ایدیولوژیک و خصمانه، 
گذشته ی  که  پاکستانی  ندارد.  دیگری  منطق 
می کند،  انکار  را  خودش  هندویی  و  بودایی 
موج های  وارث  تبلیغ  در  را  خودش  هویت  کل 
مهاجم به هند سده های میانه و قرن ۱۸ خالصه 
و  برحال  نخست وزیر  عمران خان،  است.  کرده 
نوازشریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، بارها به 
موشک ابدالی فخر کرده اند. جالب این است که 
نمی توانند  و  هستند  الهور  متولد  آنان  دوی  هر 
بار  چند   ۱۸ قرن  در  درانی  احمدشاه  لشکریان 
اگر  انداختند.  راه  شهرشان  در  وسیع  عام  قتل 
درانی  احمدشاه  به  افغانستان  ناسیونالیست های 
افتخار  ولی  نیست؛  عجیب  زیاد  کنند،  فخر 
خصوص  به  و  پنجابی ها  ویژه   به  پاکستانی ها 
خیلی  درانی،  احمدشاه  به  الهور  شهر  متولدان 

عجیب و مسخره می نماید.

 پانی پت؛
 تاریخ به روایت قربانی

به نوشته ی مورخان هندی و بریتانیایی،  نیروهای زیر فرمان احمدشاه ابدالی تمام مردان باالتر از 
۱۴ سال ساکن پانی پت را به قتل رساندند و زنان را به برده گی گرفتند. روایت است که وقتی شخص 
بود. جنگ  رود خون جاری  در مسیرش  پانی پت شد،   وارد شهر  اسپش  بر  ابدالی سوار  احمدشاه 
پایان داد و تمام قدرت  به حاکمیت مرهته  ای ها در دهلی،  آگره و در مجموع شمال هند  پانی پت 

آنان را به زوال برد. 
پس از تسخیر پانی پت نیروهای احمدشاه ابدالی متوجه مناطقی شدند که در کنترل »جت ها« بود. 
جت ها متحد مرهته  ای ها بودند و توانستند سرسختانه در برابر نیروهای احمدشاه ابدالی بجنگند. 
احمد شاه درگیر جنگ با جت ها بود که به او اطالع دادند که حاجی جمال خان زرگرانی از بزرگان 
قندهار در آن دیار دست به شورش زده است و می خواهد اعالم پادشاهی کند. احمدخان ابدالی 
ناگزیر شد از جنگ با جت ها دست بردارد و به قندهار برود تا زرگرانی را سر جایش بنشاند. لشکریان 
احمد شاه در حین برگشت از مسیر پانی پت و دهلی، در پنجاب مورد حمله ی سیک ها قرار گرفتند.

لشکرکشی های  به  افغانستان  در  که  آنانی 
سده های میانه و قرن ۱۸ به هند افتخار می کنند، 
که  باشند  داشته  نظر  در  هم  را  نکته  این  باید 
مهاجم  موج های  وارث  را  خودش  هم  پاکستان 
و  موشک ها  نام های  پاکستان  می داند.  هند  به 
ابدالی  و  را غزنوی،  غوری  نظامی اش  قرارگاه های 
می کند  تصور  که  پاکستان  ارتش  است.  گذاشته 
ایدیولوژی  است،  مهاجم  موج های  همان    وارث 
ضد تمدن هندو را ترویج می کند. جهادیست های 
موج های  همان   وارث  را  خودشان  هم  پاکستانی 
مهاجم ضد هندو می خوانند. روشن است که این 
دید غیر از یک نگاه کور ایدیولوژیک و خصمانه، 
گذشته ی  که  پاکستانی  ندارد.  دیگری  منطق 
می کند،  انکار  را  خودش  هندویی  و  بودایی 
موج های  وارث  تبلیغ  در  را  خودش  هویت  کل 
و قرن ۱۸ خالصه  میانه  به هند سده های  مهاجم 
و  برحال  نخست وزیر  عمران خان،  است.  کرده 
بارها  پاکستان،  پیشین  نخست وزیر  نوازشریف، 
است  این  جالب  کرده اند.  فخر  ابدالی  موشک  به 
که هر دوی آنان متولد الهور هستند و نمی توانند 
بار  چند   ۱۸ قرن  در  درانی  احمدشاه  لشکریان 
اگر  انداختند.  راه  شهرشان  در  وسیع  عام  قتل 
درانی  احمدشاه  به  افغانستان  ناسیونالیست های 
افتخار  ولی  نیست؛  عجیب  زیاد  کنند،  فخر 
خصوص  به  و  پنجابی ها  ویژه   به  پاکستانی ها 
خیلی  درانی،  احمدشاه  به  الهور  شهر  متولدان 

عجیب و مسخره می نماید.
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سال یازدهم



پیشین  مقام های  از  شماری 
سه شنبه،  روز  طالبان، 
یک  در  عقرب،  چهاردهم 
کردند  اعالم  خبری  نشست 
برقراری  برای  اند  حاضر  که 
و  دولت  با  کشور  در  صلح 
کنند.  همکاری  طالبان  گروه 
اکنون  که  افزودند  طالبان  پیشین  فرماند هان  این 
و  نیاز دارند  به صلح  از هر زمان  دیگر  مردم بیش 
آن ها آماده اند برای برقراری صلح، طرحی را بسازند 
و حکومت  میان گروه طالبان  تمامی مشکالت  که 

افغانستان حل شود. 

که  است  معنا  بدان  این  که  کرد  تصریح  او 
یک گروه سوم نیز وجود دارد. او خاطر نشان 
ساخت که حاضر اند کمک کنند تا مشخص 
و  کسانی اند  چه  سوم  گروه  این  که  شود 

دارای چه خصوصیات می باشند.
از سوی دیگر سیداکبر آغا، یک تن دیگر از 
نشست  این  در  طالبان،  پیشین  فرماندهان 
گفت که برای برقراری صلح، محدودیت در 
کار نیست، بلکه نیت، اخالص و صداقت در 
کار است. او گفت که اکنون مردم افغانستان 
بیش از هر زمان دیگر به صلح نیاز دارند و 
باید برای تأمین صلح در کشور یک مکانیزم 

جامع ساخته و براساس آن حرکت شود. 
عدم  از  طالبان  پیشین  فرمانده  این 
انتقاد  حکومت  یک پارچه گی  و  هم آهنگی 
حکومتی  تیم های  اکنون  که  گفت  او  کرد. 
به  مذاکره کننده  افراد  لیست  تهیه  روی 
که  است  اختالف  این  و  نمی رسند  توافق 
او  است.  کرده  دشوار  را  صلح  به  رسیدن 
برای  حکومت  که  را  صلح  طرح  هم چنان 
پیشنهاد  میان افغانی  گفت وگوهای  آغاز 
که  گفت  او  ندانست.  مؤثر  است،  کرده 
برای  که  آماده اند  طالبان  پیشین  مقام های 
تا  کنند  آماده  را  طرحی  صلح،  برقراری 
پروسه  در  دخیل  طرف های  آن،  براساس 
و مشکالت شان  بپیوندند  روند  این  به  صلح 

را حل و فصل کنند.
این مقام پیشین طالبان گفت: »در صورتی 
که مردم پشت سر روندها و شخصیت های 
کشورهای  و  حکومت  با  و  بایستند  صلح 
صلح  روند  روی  کنند،  صحبت  خارج 
نمی کنم که طرح  فکر  است. من  تأثیرگذار 
این  باشد،  مؤثر  صلح  مورد  در  یک طرفه 

طرح باید همه شمول باشد.«
پیش از این حکومت یک طرح هفت ماده ای 
این  کرد.  را همه گانی  با طالبان  برای صلح 
مذاکره  جمله  از  بخش،  سه  شامل  طرح 
برقراری  پاکستان،  و  طالبان  امریکا،  با 
گفت وگوها  شروع  برای  یک ماهه  آتش بس 
و حکومت داری خوب و از بین بردن عوامل 
کرده  اعالم  حکومت  بود.  کشور،  در  جنگ 
و  طرح ها  از  چکیده ای  طرح  این  که  بود 
گذشته  سال  پنج  در  که  است  برنامه هایی 

پیشین  مقام های  از  تن  یک  اعظم،  فاروق 
در  عقرب،  چهاردهم  سه شنبه،  روز  طالبان، 
یک نشست خبری در کابل گفت که وضعیت 
به  مردم  تمامی  که  است  کنونی کشور طوری 
مقام های  او،  سخنان  به  دارند.  ضرورت  صلح 
پیشین این گروه آماده اند برای برقراری صلح، 
همکاری  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  با 
کنند. آقای اعظم با اشاره به خواست های گروه 
صلح  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  برای  طالبان 
بود  کرده  اعالم  این  از  پیش  گروه  این  گفت، 
که با حکومت به  طور مستقیم نمی نشیند، ولی 
کند.  گفت وگو  افغانستان  ملت  با  است  حاضر 

در زمینه صلح طرح شده است. 
از  دیگر  تن  یک  فرخی،  عبدالصبور 
که  گفت  نشست  این  در  اشتراک کننده گان 
برای تأمین صلح و آغاز گفت وگوها، به یک 
مکانیزم و اجماع سیاسی نیاز است. به گفته 
او، برای آغاز گفت وگوها و برقراری صلح باید 
یک شورای ۷۰ نفره از سراسر کشور تشکیل 
برای همه ی طرف های  باید  این شورا  شود؛ 
تا  باشد  قبول  قابل  صلح  پروسه  در  دخیل 
بتوانند نقش میانجی  را بازی کنند. او گفت 
در  که  باشند  اشخاصی  باید  گروه  این  که 
تا  باشند  نبوده  دخیل  از جنگ ها  یک  هیچ 
را میان گروه طالبان و  ارزنده  بتوانند نقش 

حکومت بازی کنند. 
این  میان  از  او  گفته  به  ترتیب  همین  به 
شورا، یک گروپ ده نفری دیگر نیز تشکیل 
شود و نقش مذاکره کننده را بازی کند. آن ها 
باید گروه طالبان را قانع سازند که دست از 
و  نظریات  بتوانند  هم چنان  و  بکشند  جنگ 
دیدگاه های شان را شناسایی کنند. عالوه بر 
آن آقای فرخی پیشنهاد کرد که یک گروپ 
دارد،  را  سکرتریت  نقش  که  دیگر  نفری   ۹
باید  افراد  این  او،  گفته  به  شود.  ایجاد  هم 
کسانی باشند که در حل منازعه و هم چنان 
برقراری صلح تجربه و تخصص داشته باشند 
مشورت  مذاکره کننده  تیم  به  بتوانند  تا 

دهند.
افزون بر این، او از کشورهای مشترک المنافع 
پروسه  در  که  خواست  نیز  همسایه گان  و 
مذاکرات  آغاز  برای  و  بگیرند  سهم  صلح 
این  از  و  شوند  پیش گام  طالبان،  گروه  با 

گفت وگوها میزبانی کنند.
هم زمان با این وحید مژده، آگاه امور سیاسی، 
و تالشی که  قدم  این نشست گفت، هر  در 
بینجامد،  صلح  برقراری  و  خشونت  محو  به 
ارزنده است. او گفت که برای آغاز مذاکرات 
زیرا  است،  نیاز  عمومی  بسیج  یک  به  صلح، 
یک  در  اکنون  او شهروندان کشور  گفته  به 
بحران بی اعتمادی به سر می برند، از این رو 
نیاز است تا به این فضای بی اعتمادی پایان 
داده شود. او هشدار داد تا زمانی  که بحران 
نخواهیم  صلح  به  باشد،  پابرجا  بی اعتمادی 

رسید. 
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سال یازدهم

عبداالحمد حسینی

ننگرهار در شرق کشور یک 
ماه خونین و پر از حوادث 
سر  پشت  را  جنگی 
آمارهای  است.  گذاشته 
نشان  عامه  صحت  وزارت 
ماه  یک  در  که  می دهد 
گذشته در ۴۵ رویداد جنگی 
باخته  نفر جان  دست کم ۸۰ 
این  میان  در  شده اند.  زخمی   دیگر  نفر   ۱۸۱ و 

آسیب دیده گان، زنان و کودکان نیز شامل اند. 
آمارهای مدیریت حوادث وزارت صحت عامه نشان 
تا نهم عقرب سال روان  از نهم میزان  می دهد که 
ننگرهار  والیت  در  جنگی  رویداد   ۴۵ خورشیدی، 
انفجار،  شامل  رویدادها  این  است.  گرفته  صورت 
است.  بوده  مخالفان  و  دولت  میان  و جنگ  انتحار 
از  امنیتی، ۲۱ مورد آن ناشی  از میان ۴۵ رویداد 
حمالت انتحاری و انفجاری و ۲۴ مورد دیگر ناشی 
مخالفان  با  نظامی  دولت  نیروهای  میان  جنگ  از 

مسلح بوده است. 
بر اساس آمارهای ثبت شده در وزارت صحت عامه، 
آسیب دیده گان  شامل  نیز  کودک   ۵۱ و  زن  هفت 
رویدادهای جنگی هستند. از این میان، دو کودک 
بین دو تا پنج سال و ۴۹ کودک دیگر بین ۶ تا ۱۷ 
جنگی  رویدادهای  میزان  بیش ترین  بوده اند.  سال 
ولسوالی های  در  آن  کم ترین  و  جالل آباد  شهر  در 
وزارت  آمارهای  است.  افتاده  اتفاق  دوردست 
در  رویداد   ۲۴ که  می دهد  نشان  عامه  صحت 
شیرزاد،  ولسوالی  در  رویداد  سه  جالل آباد،  شهر 
در  رویداد  مهمند دره، سه  ولسوالی  در  رویداد  سه 
ولسوالی خوگیانی، سه رویداد در ولسوالی چپرهار و 
یک یک رویداد دیگر در ولسوالی های دره نور، کوت، 
ده باال، حصارک، بهسود، بتی کوت و سرخ رود اتفاق 

افتاده است. 
در  نشان می دهد که  عامه  وزارت صحت  آمارهای 
یک ماه گذشته بیش ترین میزان تلفات غیرنظامیان 
این حال،  با  است.  افتاده  اتفاق  ننگرهار  در والیت 
بلند  میزان  دلیل  ننگرهار  والیتی  شورای  اعضای 
تلفات غیرنظامیان در این والیت را حضور »گروه های 
افتخار  می کنند.  عنوان  دولت«  مخالف  مسلح 

کاهش نخواهد یافت. 
و  موارد، مکاتب  برخی  در  است که  این در حالی 
مساجد نیز در این والیت از سوی »مخالفان مسلح 
دولت« هدف قرار می گیرد. حدود دو هفته پیش 
در ۲۶ میزان دو انفجار پی در پی هنگام ادای نماز 
جمعه در مسجدی در ولسوالی هسکه مینه والیت 
و  کشته  نفر   ۶۲ رویداد  این  در  داد.  رخ  ننگرهار 
۳۶ نفر دیگر زخمی  شدند. این مسجد در روستای 

مبارز  دارد.  موقعیت  هسکه مینه  ولسوالی  »جودره« 
این  ننگرهار، گفته است که  پولیس  اتل، سخنگوی 
سرگرم  مردم  که  است  داده  هنگامی  رخ  انفجارها 

ادای نماز جمعه در این مسجد بودند. 
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  حال،  همین  در 
تلفات  مقصر  را  تروریستی  گروه های  و  حکومت 
غیرنظامیان عنوان می کند. مسووالن این کمیسیون 
یک بار دیگر از گروه طالبان، داعش و نیروهای نظامی 
حکومت افغانستان می خواهند که در جریان نبردهای 
مسلحانه از وارد کردن زیان به غیرنظامیان جلوگیری 
کنند. شکراهلل مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل 
از  »همواره  گفت:  ۸صبح  روزنامه  به  بشر،  حقوق 
و  اصول  مطابق  که  شده  خواسته  جنگ  طرف های 
تلفات  از  بین المللی  بشردوستانه  حقوق  مقررات 
غیرنظامیان جلوگیری کنند.« آقای مشکور مصونیت 
کرد  عنوان  دولت  مسوولیت های  از  را  غیرنظامیان 
اصول  نوبت شان  به  یک  هر  طرفین جنگ  افزود،  و 
نقض  را  بشردوستانه  حقوق  بین المللی  مقررات  و 

کرده اند. 
حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  سویی  هم،  از 
خورشیدی  روان  سال  نخست  ماه  شش  از  بشر 
غیرنظامی  در   ۶۱۱ و  یک  هزار  که   می دهد  نشان 
این  در  باخته اند.  جان  کشور  در  خشونت ها  جریان 
مدت دو هزار و ۹۹۲ غیرنظامی  دیگر در جریان این 
خشونت ها زخم برداشته اند. بنا بر گزارش کمیسیون 
مستقل حقوق بشر، دو هزار و ۲۳ غیرنظامی  تنها در 
پی انفجار ماین های کنار جاده ای »کشته و زخمی« 
شده اند. طالبان مسوول ۷۵ درصد این تلفات معرفی 

شده اند.
معاونت  هیأت  دفتر  گزارش  آخرین  در  هم چنان 
آمده  )یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 
است که از شروع ماه جنوری تا پایان ماه سپتامبر 
غیرنظامی    ۵۶۳ و  هزار  دو  ماه(  نُه  )مدت  میالدی 
 ۶۷۶ و  هزار  پنج  مدت  همین  در  شده اند.  کشته 
غیرنظامی  دیگر زخم برداشته اند. یوناما، عناصر ضد 
را مسوول ۶۲ درصد  داعش  و  دولت شامل طالبان 
تلفات غیرنظامیان در این مدت معرفی کرده است. 
تعبیه  مواد  از  برخاسته  تلفات  این  درصد   ۴۲ البته 

شده انفجاری و حمالت انتحاری عنوان شده است.

مومند، عضو شورای والیتی ننگرهار، در صحبت با 
پی  در  غیرنظامیان  »تلفات  گفت:  روزنامه ۸صبح، 
نبرد میان نیروهای دولت و جنگ جویان داعش و 
گروه طالبان صورت می گیرد و حضور این گروه ها 
والیتی  شورای  اعضای  است.«  بیش تر  ننگرهار  در 
ننگرهار هم چنان خاطرنشان می سازند، تا زمانی که 
تروریستی«  »گروه های  این  فعالیت  جلو  حکومت 
غیرنظامیان  تلفات  میزان  نگیرد،  والیت  این  در  را 

ننگرهار در یک ماه گذشته؛
در ۴۵ رویداد جنگی ۸۰ تن کشته 

شده اند
فهیم امین
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ضمیمه طنز روزنامه

موسی ظفر

چند روز قبل از گنجشک و سگ خواستیم تا برای رسیدن به 
صلح پایدار و ختم جنگ، برنامه های صلح شان را به هفته نامه 
8شب ارائه نمایند. ضمن اظهار امتنان از طرفین برای فرستادن 
از سیاست مداران محترم می خواهیم که  به موقع طرح شان، 

هیچ یک از این برنامه ها را بدون ذکر منبع کپی نکنند.

برنامه صلح گنجشک
1.  صلح باید منجر به جنگ نشود. هر کس که بعد از صلح 

جنگ  کند سگ است.
2.  صلح باید منجر به آتش بس شود. این طور نشود که صلح 
باشد ولی آتش بس نباشد و یک زمان ما ببینیم که چندین 
به  را  ما آن  و  بار دیگر کشته و زخمی شده  گنجشک یک 

شدت تقبیح نماییم.
3.  صلح باید دوام دار باشد. تجربه چندین ساله نشان داده 
بین  از  زودی  به  و  ندارد  فایده  هیچ  بی دوام  که صلح  است 

می رود.
4.  کسانی که صلح می کنند باید از لحاظ فکری و فزیکی 
برای صلح آماده گی داشته باشند. گنجشک ها با کسانی که 
می خواهند از طریق صلح به یک جنگ پایه دار برسند مذاکره 

نخواهد کرد.
5.  پس از امضای توافق نامه صلح حیوانات باید بتوانند در 
کنار همدیگر زنده گی مسالمت آمیز داشته باشند. در صورتی 
که یکی از طرفین بر طرف دیگر حمله می کند پیمان صلح را 

نقض کرده است و ما آن را قباًل محکوم می نماییم.
6.  از آن جا که سگ یک حیوان احمق و خر است و همیشه 
مواد پیمان را نقض کرده است، بقیه حیوانات، از جمله خر 

باید ضمانت کند که وی به پیمان صلح پایبند می ماند.
تهیه  پستاندار  حیوانات  با  صلح  برای  فقط  برنامه  7.  این 
شده و شامل خزنده گان مانند کرم، چلپاسه و مادرکیک ها 
نمی شود. گنجشک ها هم چنان بر این حیوانات حمله خواهند 

نمود.

برنامه صلح سگ
1. ما سگ ها تمام شرایط گنجشک ها برای صلح را قبول 
پایین  درخت  از  که  می خواهیم  مصرانه  آن ها  از  و  داریم 

تشریف بیاورند تا از موضع برابر با هم مذاکره نماییم.
حمله  گنجشکی  بر  سگی  عادت  حسب  بر  سگی  اگر   .2
چنین  ندارد.  پروا  می فرستد  ناقی  دیار  به  را  او  و  می کند 
پایدار  صلح  یک  به  رسیدن  مانع  نباید  کوچکی  موضوعات 

و همه جانبه شود.
به  دست  گرسنه گی  و  مجبوری  روی  از  که  سگی  به   .3
گنجشک خوری می زند باید احترام گذاشته شود. هیچ سگی 

دوست ندارد گنجشک را محض تفریح شکار کند.
امضای  از  پس  که  کنند  ضمانت  باید  حیوانات  بقیه   .4
در  نمی کند.  حمله  دیگری  سگ  بر  سگی  هیچ  توافق نامه 
گیرد  قرار  دیگری  سگ  حمله  مورد  سگی  که  صورتی که 
بدون  می توانند  سگ ها  و  نیست  اجرا  قابل  صلح  توافق نامه 

اطالع قبلی بر گنجشک ها حمله کنند.
به  باورمند  و  آرام  صلح جو،  شریف،  حیوان  یک  سگ    .5
ارزش های معنوی است. چنین حیوانی نیاز به ضمانت هیچ 

خری ندارد.
امضای  از  پس  شود.  بدزبانی  محو  به  منجر  باید  6. صلح 
توافق نامه هر کس به سگ ها "استخوان خور" و یا "پاچه گیر" 
آن گاه  و  نمود  خواهند  حمله  گنجشک ها  بر  سگ ها  بگوید 

مقصر اصلی فرد دشنام گو است.
آوازخوانی  اما  هستند  باورمند  بیان  آزادی  به  سگ ها   .7
گنجشک ها تمرکز سگ ها را به هم می زند و مانع استراحت 
در  گنجشکی  اگر  توافق نامه  امضای  از  پس  می شود.  آن ها 
قالب آزادی بیان آواز بخواند، سگ حق دارد او را طبق قانون 

بخورد. 

موسی ظفر

که  است  یافته  دست  جمله های  به  8شب  هفته نامه 
این روزها در صفحات فیس بوک حامیان تیم ثبات و 
هم گرایی و تیم دولت ساز یتیمانه گردش می کنند و 
دقیق معلوم نیست متعلق به کدام تیم هستند. از هر 
دو تیم خواهش می کنیم تا جمالت شان را شناسایی 
کنند و به زودترین فرصت در وزارت اطالعات فرهنگ 
نجات  سرگردانی  از  خواننده گان  تا  برسانند  ثبت  به 

یابند.
1.  ما در دور اول برنده هستیم. انتخابات به دور دو 

نمی رود.
2.  تا حال یک میلیون و 970 رای شمرده شده که تیم 
ما 55.7 درصد، تیم جانب مقابل 34.3 درصد، گلبدین 
حکمتیار 3.1 درصد، رحمت اهلل نبیل 1.7 درصد و بقیه 
کاندیدا 5.2 درصد کل آراء را از آن خود کرده اند. به 

همه حامیان تیم ما تبریک باشد.
3.  امروز 37 هزار و 269 رای دیگر نیز باطل اعالم شد 
که همه متعلق به تیم جانب مقابل بود. هواداران این 

تیم باید از شرم آب شوند.
4.  این بار نمی گذاریم کسی با زور جان کری بر گرده 
افغانستان  مردم  رای  فقط  بار  این  شود.  سوار  مردم 

مالک خواهد بود.

5.  تیم جانب مقابل تالش دارد تا روند شمارش آراء را 
مختل کند و با گروگان گرفتن پروسه مردمی قدرت را 
تصاحب کند. ما نمرده ایم. این آرزو را به گور خواهید 

برد.
رسمی  اعالم  از  قبل  برنده گی،  ادعای  نوع  هر    .6
کمیسیون انتخابات جرم است. تیم ما با بلندترین آراء 

وارد ارگ خواهد شد. فقط چند روز دیگر صبر کنید.
7.  تیم جانب مقابل باخته است. فقط در فضای مجازی 
سروصدا می کند تا اذهان عامه را مغشوش کند و در 

صورت باخت جنجال به پا کند.
و  شکست  شوید.  خیره  حریف  اخیر  عکس  به    .8
افسردگی از هر تار مویش نمایان است. برای دیدن تار 

مویش، عکس را بزرگ کنید.

بهشت خیالی

ضمیمه طنز روزنامه

ضمیمه طنز روزنامه

برای این پسر اسم انتخاب کنید

این کودک در روز انتخابات به دنیا آمده است. 
پدر و مادرش می خواستند اسم رئیس جمهور 

جدید را بر او بگذارند اما متاسفانه ...

پدرش گفته است بیشتر از این منتظر نمی ماند. 
لطفاً برای این کودک اسمی انتخاب کنید تا بدون 

نام پیر نشود.  

برنامه های صلح 
گنجشک و سگ

12:50

Online

You'are friens on Facebook

Aa GIF ...

Write a message ...

سالم بانوی فرحناذ که واقعیت از آشنایی شما خیلی خوشال استم

 چرا تلفون را جواب نمیتی. ای چه قیسم دوستی اس.

یادت اس که دیروز د صفحه اشت صبح د کامنت مه 
الیک زده بودی. همو نفر استم منشور به جان آغا

خو گفتم د اول عشق و عاشقی ما یک کمی مخفی باشد. باز که 
عروسی کدیم بیزو ایفشا میشیم باز عکس خوده می لگانم

که عروسی نکنی خو هیچ نمیشه. یا از خودت استم یا از خاک

چرا جواب نمیتی او زنکه. د اول زندگی ایقه پوک هستی 
خدا میفامه کتی نواسای ما چطو باشی

اگه تا پنج دقیقه دیگه جواب ندادی از خودت گیله کنی از جان آغا 
نی. از طریق فیسبوک سرت انتحاری نکدم نام مه جان آغا نیس.

ببخشید، نشناختم. شما کی هستید؟ دوست چه؟

جان آغا

جان آغا

MON AT 8:58

CALL BACK

Mon at 8:58       

ولی در پروفایل شما عکس خانم است.

من اصاًل تو را نمی شناسم. گپ عروسی از کجا شد؟

ضمیمه طنز روزنامه

جمله های سردرگم

You missed (3) calls from  جان آغا

ضمیمه طنز روزنامه

blocked Farahnaz Forotan جان آغا
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از  یکی  بادغیس  والیت 
باستانی  والیت های 
آبده های  و  آثار  که  است 
تاریخی زیادی را در خود 

جای داده است. 
در  حکومت  ناتوانی 
وضعیت  به  رسیده گی 
آبدات و تخریب آن ها در گذر زمان و جنگ میان 
نیروهای حکومت و مخالفان مسلح نگرانی فعاالن 

فرهنگی و مدنی بادغیس را در پی داشته است. 
کنش گران مدنی و فعاالن فرهنگی در این والیت 
زورمندان  سوی  از  باستانی  آثار  تخریب  نگران 
دست  روی  دست  حکومت  این که  از  و  هستند 
گذاشته و از بین رفتن میراث فرهنگی چند هزار 
ساله را در این والیت نگاه می کند، انتقاد می کنند. 
تمام  برای  بادغیس  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست 
آبده های تاریخی این والیت تنها یک کارمند دارد 
و مدیریت حفظ و مراقبت از آثار باستانی به جز 
شخص مدیر که بست پنجم است، هیچ کارمندی 

ندارد. 
مواردی  در  بادغیس  فرهنگیان  گفته ی  به 
دست آوردن  به  برای  باستانی  اشیای  قاچاق بران 
تخریب  را  تاریخی  بنای  یک  کل  ساده،  کوزه  ای 

می کنند. 
طالبان هم در بخش های زیر اداره شان به آبده های 
با انفجار بمب  تاریخی دست درازی کرده و عمداً 
تاریخی  قلعه ی  از  به بخش هایی  راکت  و شلیک 
ولسوالی  »موری چاق«  منطقه ی  در  »خاوران« 

»باالمرغ آب« زده و آن را تخریب کرده اند. 

آسیب »9۰ درصد« میراث فرهنگی
بخش های گوناگون والیت بادغیس در غرب کشور 
آبده های تاریخی ارزش مندی را در خود جای داده 
است؛ از »قلعه ی تاریخی نریمان« گرفته تا دیوار 
مرز  زمانی  که  »مرغ آب«  دریای  مجاور  باستانی 
میان ترکستان زمین و ایران زمین بوده است و ده ها 
آبده ی تاریخی دیگر که حاال وضعیت خوبی ندارد.

از آن چه طی سال های  فعاالن فرهنگی بادغیس 
گذشته،  والیت  این  فرهنگی  میراث  برسر  اخیر 
ابراز تأسف می کنند. آنان باور دارند طی سال های 
و  مرمت  آن که  جای  به  فرهنگی  میراث  پسین 
بازسازی شود، بیش تر تخریب شده و آسیب دیده 

است. 
ادعا  بادغیس  فرهنگیان  از  نصرت،  عبدالکریم 
می کند تحقیقات او نشان می دهد که 90 درصد 
اخیر  سال های  جریان  در  بادغیس  باستانی  آثار 
آسیب دیده یا از بین رفته است. به گفته ای آقای 
برای سرقت یک  باستانی  آثار  قاچاق بران  نصرت 

کوزه، کل یک بنای تاریخی را تخریب می کنند. 
بادغیس  نظری، عضو شورای والیتی  محمدناصر 
والیت  این  تاریخی  آبده های  وضعیت  نگران  نیز 
طی  دست کم  که  دارد  باور  نظری  آقای  است. 
18 سال اخیر اقدام موثری برای حفاظت میراث 
فرهنگی از سوی حکومت مرکزی و اداره ی محلی 

بادغیس نشده است. 

محمدحسین نیک خواه 

غارت آثار باستانی و خاموشی حکومت 
جنگ و ناامنی سبب شده حکومت نتواند بر تمامی 
در  دورافتاده  مناطق  ویژه  به  بادغیس  بخش های 
باشد.  داشته  حاکمیت  و  دسترسی  ولسوالی ها 
آن ها  نگرانی  ابراز  و  مدنی  کنش گران  دادخواهی 
برای جلب توجه حکومت در رسیده گی به میراث 

فرهنگی نتیجه ی چندانی نداشته است. 
سیدمحمود انتظار، از کنش گران مدنی در بادغیس 
نگرانی اش را در پیوند به وضعیت میراث فرهنگی 
میان  در  غنی  رییس جمهور  با  والیت  این  در 
گذاشت و از او خواست به گونه فوری برای نجات 

آبده های باستانی اقدام کند. 
فعاالن مدنی بادغیس مرتب نگرانی شان از تخریب 
آبده های تاریخی را با مقام های محلی بادغیس در 
میان گذاشته اند، اما همه ی این تالش ها خط روی 
از سوی  اندکی  به جز اختصاص پول  بوده و  آب 
اداره ی امور ریاست جمهوری حکومت کار دیگری 

نکرده است. 
در این آشفته بازار، اشیای باستانی از بادغیس به 
پاکستان قاچاق و در بازار سیاه فروخته می شود، 
طالبان هم در بخش های زیر کنترل شان آبده های 

تاریخی را عمداً تخریب می کنند. 
تاریخی  قلعه ی  این  از  پیش  گروه،  این  اعضای 
ولسوالی  »موری چاق«  منطقه ی  در  »خاوران« 
»باالمرغ آب« را بمب گذاری و بخش هایی از آن  را 

تخریب کردند. 

یک کارمند، برای تمام آبدات تاریخی 
والیت بادغیس نزدیک به 40 آبده ی تاریخی در 
ریاست اطالعات و فرهنگ ثبت دارد که از مرکز 
است.  شده  صادر  شناس نامه  آن ها  برای  کشور 
برخی آبده های تاریخی نیز تاکنون ثبت نشده اند 

و در مناطق دور دست واقع اند.
والیت  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مسووالن 
نیازمند  تاریخی  آبدات  که  می پذیرند  بادغیس 
آن ها  برای  بودجه ای  اما  اند،  بازسازی  و  مرمت 

وجود ندارد. 
سیدخلیل فروتن، آمر اطالعات و سرپرست ریاست 
اطالعات و فرهنگ بادغیس به 8صبح می گوید که 
مدیریت حفظ و مراقبت آثار باستانی این اداره تنها 
یک کارمند دارد و مدیر بست پنجم در دفترش 

هیچ کارمندی ندارد. 
میراث  از  بخشی  که  می کند  تایید  فروتن  آقای 
از  اخیر  تاریخی طی سال های  اشیای  و  فرهنگی 
شده  فروخته  کشور  خارج  در  و  قاچاق  بادغیس 

است.
»قلعه   »نریمان«،  تاریخی  قلعه ی  او،  گفته ی  به 
»ملک  قلعه ی  »شاه مشهد«،  قلعه ی  خاوران«، 
انتر« و ده ها آبده ی تاریخی دیگر نیازمند مرمت 
و بازسازی اند و باید برای نگه داری آن ها حکومت 

مرکزی بودجه ی خاص مدنظر بگیرد. 
ریاست اطالعات و فرهنگ بادغیس هیچ کارمندی 
برای محافظت از آبده های تاریخی ندارد و بناهای 
باستانی در بخش های زیر اداره ی طالبان و مناطق 

زیر کنترل حکومت به حال خود رها شده است.

چوب حراج بر آثار 
باستانی بادغیس 

چهار  شنبه
شماره 3227

15 عقرب 1398
6 نومبر 2019

قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
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Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock
Project Panj-Amu River Basin Project (P-ARBP)

Date:   06-November -2019
 Grant No:  0506 & 0507-AFG- Panj-Amu River Basin Project (P-ARBP)
Contract Title:  Rehabilitation of Seyaab , Amanullah, Baghak 2, Konchi , Ihsan,Saeed, Haji Abdul 

Qaum, Abil Ariq, Farhad, Safar Ali ,Och Ariq, Sassmaq, Yangi Ariq,Chapaq Ariq, Haji 
Latif, Keshwari, Jelum Khor, Shorab and Qara Parchaw Secondari Canal in Takhar 
and Badakhshan Provinces as per Designs Drawing, Technical Specification and Bill 
of Quantity.

Contract No.  MAIL/P-ARBP/NCB-002

Closing Date & Time: 07-Dec-2019 at 10:00 Am

1. The Islamic Republic of Afghanistan has received financing from the Asian Development Bank (ADB) 
towards the cost of Panj-Amu River Basin Project (P-ARBP)". Part of this financing will be used for payments 
under the contract named above. Bidding is open to bidders from eligible source countries of the ADB. 
2.  The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock ("the Employer") invites sealed bids from eligible bidders 
for Rehabilitation of Secondary Network of Laqi, Aqtepa, Chardara and Qalae Zal in Kunduz Province As per 
Designs Drawing, Technical Specification and Bill of Quantity.
3. Only eligible bidders with the attached key qualifications in the bidding documents should participate in this 
bidding;
a) Submission of an audited balance sheet for the last 3 years. Bidder's net worth calculated as the difference 
between total assets and total liabilities should be positive;
b) The average annual turnover shall be of a minimum of AFS 143,873,190.00 with in last 3 years.

c) Participation in at least one contract that has been successfully or substantially completed within the last 
8 years counting backward from date of Bid Submission and that is similar to the proposed works, where the 
value of the bidder’s participation exceeds 100,711,200.00 The similarity of the bidder’s participation shall be 
based on below Key activates:
• Construction/Rehabilitation and upgrading of canal work for a length of 1km.
• Excavate Soft Material and Dispose of Site, as directed by the Engineer 22088 Cum
• Supply and Placing of PCC  300 Cum 
• Stonemasonry: Stone Masonry Work, Including Cement Mortar (1:4), as Directed by the Engineer. 7360 Cum

d) The Bidder must demonstrate that its financial resources for amount for the Subject Contract of   AFN 
26,976,224.00/- 
4. To obtain further information and inspect the bidding documents, bidders should contact

(Kabul Address) 
Attention:

Mr. Mohammadullah Sahil,
Procurement Director 
Street Address:  First Floor of Finance and Admin Building Ministry of Agriculture, Irrigation and 
Livestock (MAIL) 
City: Kabul Country: Afghanistan 
Telephone: + 93 (0) 794 73 83 44  
Electronic mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
Copy to 
Ihsanullah Ihsan  
Sr. Procurement Manager/Head of Section 
CMPO ADB MAIL 
Street Address: First Floor of Finance and Admin Building Ministry of Agriculture, Irrigation and 
Livestock (MAIL) 
City: Kabul Country: Afghanistan 
Telephone: + 93 (0) 786 723 941  
Electronic mail: ihsanullah.ihsan@mail.gov.af & ihsanullahk@gmail.com

5. A complete set of Bidding Documents in English may be obtained by interested eligible bidders in a flash and 
cd from Works Department of Procurement Directorate of MAIL, Kabul, Afghanistan. The interested bidders 
may contact by email or phone with the above project focal points for bidding documents. Bids should be 
submitted in sealed envelopes containing a technical proposal and a price proposal marked "Original" & 2 
copies marked "COPY" to address in Kabul only. 

6. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place 
on 23-November-19 at 10:00 AM in the meeting room at the address given below to explain the procedure of 
proper preparation and submission of bid, clarify issues and to answer questions on any matter that may be 
raised at that stage.

7. Deliver bid: 
(i) In hard copies, the bid should be submitted to the address in Kabul. 
(ii) On or before the deadline 07-December-2019 Time: 10:00 AM. 
(iii) Together with a bid Security as stated in the bidding document (Bid Data Sheet). 
Electronic submission of Bids will NOT be accepted. Bidders are required to submit Bids in person or currier on 
or before the date and time for submission of Bids along with the Bid Security. The Employer will NOT consider 
any bid that arrives after the deadline for submission of bids. Any bids received after the deadline shall be 
declared late, rejected, and returned unopened to the bidder. 
Bids will be opened immediately after the deadline at the Deputy Ministry of Finance and Admin Building, First 
Floor, Procurement Directorate, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL), Jamal Mina, Kabul, 
Afghanistan in the presence of bidders who choose to attend. 
8. When comparing Bids, ADB's Domestic Preference Scheme will not be applied in accordance with the 
provisions stipulated in the Bidding Document.

Invitation for Bids (IFB)
National Competitive Bidding (NCB)

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

 

))دعوت به داوطلبی روش باز ملی((

شماره دعوت به داوطلبی: 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه 
داوطلبی پروژه  اعمارکانال هایسیاه آب .امان اهلل . باغک دو. کنچی . احسان سید . حاجی عبدالقیوم . آبل آرق  
.فرهاد . سفرعلی ،اوچ آرق . سسماق . ینگی آرق .چپق آرق . حاجی لطیف . کیشواری . جلم خور . شوراب و قره 
پرچوواقع والیت های تخار و بدخشاناشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی 
)CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af بدست 
آورده،آفر هایخویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر 
اعالن  الی7دسمبر2019ساعت 10:00بجه  قبل از ظهر به تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول به دفتر جلسات 

ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مطابق معیار شرطنامه ارایه گردد.
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واکنش ها به چهارمین گام 
کاهش تعهدات هسته ای ایران 

ترکیه از بازداشت کردن خواهر ابوبکر بغدادی
رهبر سابق داعش خبر داد

رییس جمهور شیلی خواست 
معترضان برای استعفا را رد کرد

چهارم  گام  اجرای  از  فرانسه  و  روسیه  اروپا،  اتحادیه 
هسته ای ایران ابراز نگرانی کردند.

از  به گزارش یورونیوز، دولت ایران روز دوشنبه رسماً 
بر کاهش تعهدات  برنامه خود مبنی  آغاز گام چهارم 
خروج  به  واکنش  در  می گوید  ایران  داد.  خبر  برجام 
کشور  این  میان  هسته ای  توافق  از  امریکا  یک جانبه 
از سرگیری  به  اعتراض  در  نیز  و  قدرت جهانی  پنج  و 
تحریم ها با همراهی اروپا، این سیاست را اتخاذ کرده 

است.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران، روز سه شنبه گفت 
که از فردا چهارشنبه، 15 عقرب، تزریق گاز به یک هزار 

و 44 سانتریفیوژ در فردو آغاز می شود.
تصمیم تهران برای شتاب دادن به غنی سازی یورانیوم 
در حالی اعالم می شود که طبق توافق هسته ای میان 
ایران و قدرت های جهانی در سال 2015، ایران فقط 

مجاز به استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول است. 
بر  ایران مبنی  از تصمیم  نگرانی  ابراز  با  اروپا  اتحادیه 
اجرای گام چهارم هسته ای اعالم کرد که این تصمیم 
برجام را به خطر می اندازد. سخنگوی اتحادیه اروپا روز 
سه شنبه، 14 عقرب، گفت: »ما از تصمیم ایران برای 
کاهش تعهدات برجام که رییس جمهور روحانی امروز 
آن را اعالم کرد، نگرانیم و از ایران می خواهیم از تمامی 
این  برجامی  تعهدات  با  مغایرت  در  که  فعالیت هایی 
کشور است صرف نظر کند... زیرا حفظ برجام روز به 

روز دشوارتر می شود.«
کاخ کرملین در بیانیه ای که روز سه شنبه، 14 عقرب، 
منتشر شد، با یادآوری این که از قصد ایران برای عملی 
توافق نامه  در  تعهداتش  کاهش  چهارم  گام  ساختن 
مایل  مسکو  که  کرد  تأکید  است،  »نگران«  هسته ای 
همراه  به  روسیه  بماند.  پابرجا  هم چنان  برجام  است 
امضاکننده گان  از  امریکا  و  فرانسه  چین،  بریتانیا، 

توافق نامه هسته ای با ایران در سال 2015 است.
فرانسه با یادآوری این که کاهش تعهدات برجامی ایران 
بر خالف برجام است، مقام های تهران را به تجدید نظر 
در تصمیم شان دعوت کرد. پاریس ضمن ابراز نگرانی 
گزارش  منتظر  که  است  گفته  تصمیم،  این  از  خود 

سازمان انرژی اتمی در مورد فعالیت ایران می ماند.
ایران  برجامی  چهارم  گام  اعالم  به  نیز  آلمان  دولت 

واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد.
هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان که برای دیداری 
سر  به  مجارستان  پایتخت  بوداپست،  در  دیپلماتیک 
می برد، روز سه شنبه در یک نشست مطبوعاتی مشترک 
با همتای مجار خود گفت که این تصمیم تهران برجام 
را به خطر می اندازد و ایران باید به اجرای تعهدات خود 

در چهارچوب توافق هسته ای بازگردد.
سانتریفیوژهای  راه اندازی  اعالم  مورد  در  ماس  آقای 
جدید در ایران نیز گفت: »ایران سانتریفیوژهای بسیار 
توافق  با  اقدام  این  که  حالی  در  ساخته  پیش رفته ای 

هسته ای در تناقض است.«

را رد  از پست خود  رییس جمهور شیلی کناره گیری 
کرده و بر تعهد خود به »انجام اصالحات« تاکید کرده 

است.
بی بی سی گزارش داده است که سباستیان پینرا، رییس 
شبکه  این  با  اختصاصی  مصاحبه  در  شیلی،  جمهور 
گفته است که از مقام خود استعفا نخواهد داد، بلکه 
مصمم است به وعده هایی که برای اصالحات سیاسی و 

اقتصادی داده است، عمل کند.
معترضانی  مطالبات  از  یکی  پینرا  آقای  کناره گیری 
است که از حدود دو هفته پیش در سانتیاگو، پایتخت 
و شماری از شهرهای شیلی آغاز شده و هم چنان ادامه 

دارد.
خبرنگار بی بی سی در ابتدای این مصاحبه یادآور شده 
که با آغاز تظاهرات، رییس جمهور شیلی معترضان را 
اکثر  که  است  گفته  و  خوانده  قانون شکن«  و  »مجرم 
او  نمی کنند.  حمایت  اعتراض ها  این  از  شیلی  مردم 
از آقای پینرا پرسید که آیا با ادامه و گسترش دامنه 

تظاهرات، آماده کناره گیری نیست.
از مقام خود  با رد درخواست استعفا  سباستیان پینرا 
شیلی  در  دموکراسی  پیش  سال  که سی  است  گفته 
است  موفق شده  زمان، حکومت  آن  از  و  مستقر شد 
تا فقر را در این کشور کاهش دهد، اما دو هفته پیش، 
ناگهان شرایط دگرگون شد. او ابراز امیدواری کرد که 

این دگرگونی، به بهتر شدن اوضاع کمک کند.
و  قیمت ها  افزایش  به  اعتراض  در  شیلی  تظاهرات 
سیاست ریاضت اقتصادی دولت آغاز شد و با درخواست 

اصالحات سیاسی و اقتصادی ادامه یافته است.
رییس جمهور شیلی گفته است که با آغاز تظاهرات، 
حرکت اعتراضی در دو مسیر متفاوت جریان یافت. به 
گفته ی او، یکی از این دو جریان با خشونت و درگیری 
از  استفاده  با  است  داشته  حق  دولت  و  بوده  همراه 
خشونت  ادامه  مانع  فوق العاده،  وضعیت  اعالم  قانون 
شود. جریان دیگر حاوی اعتراض مسالمت آمیز و طرح 
مطالبات مردم در تظاهرات آرام و گسترده تر بوده که 

دولت حق جلوگیری از آن را ندارد.
در برخورد نیروهای امنیتی با معترضان تا کنون بیست 
نفر کشته شده اند و سازمان ملل هیأتی را برای تحقیق 
نیروهای  سوی  از  نامتناسب  خشونت  اتهام  مورد  در 

امنیتی به شیلی فرستاده است.
این هیأت و  با  پینرا گفته است که دولت  سباستیان 
هر هیأت تحقیق دیگر در این زمینه همکاری نزدیک 
امنیتی،  نیروهای  خطای  صورت  در  و  کرد  خواهد 
مسببان مورد بازخواست و مجازات قرار خواهند گرفت.

آقای پینرا گفته است که به عنوان رییس جمهوری که 
با رأی آزاد مردم و برای تحقق بخشیدن به خواست 
مردم به این مقام رسیده و خود را موظف به تأمین نظر 
اصالحاتی  چنین  به  می داند،  اصالحات  برای  عمومی 

متعهد است.
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توافق  از  خروج  برای  خود  قصد  متحده  ایاالت 
اقلیمی پاریس را به صورت رسمی به سازمان ملل 

اعالم کرد.
به گزارش صدای امریکا، مایک پومپئو، وزیر خارجه 
ایاالت متحده، روز دوشنبه، 13 عقرب، گفت که او 
اعالمیه رسمی برای خروج از توافق اقلیمی پاریس 
را به سازمان ملل ارسال کرده است. بر این اساس 
فرایند یک ساله خروج از این توافق شروع می شود.

وزیر خارجه امریکا در یک توییت با اشاره به این که 
فرایند رسمی خروج از توافق پاریس آغاز می شود، 
به  خود  سابقه  به  متحده  »ایاالت  که  نوشت 
عنوان پیش رو در جهان در کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای، پرورش مقاومت، رشد اقتصاد و تأمین 
انرژی برای همه شهروندانش افتخار می کند. مدل 

ما، واقعی و عمل گرایانه است.« 
سال  در  اقلیمی  یا  هوایی  و  آب  تغییرات  توافق 
امضا  پاریس  در  جهان  کشور  میان 195   2015
شد. دولت باراک اوباما آن را از طرف امریکا امضا 
کرد. آن زمان، همه کشورها غیر از نیکاراگوئه و 

سوریه پیمان را امضا کردند.

روز  بغدادی  ابوبکر  ساله   65 خواهر  عواد،  رسمیه 
دوشنبه 13 عقرب )4 نوامبر( در شهر اعزاز، واقع 
خبر  این  است.  شده  بازداشت  سوریه  شمال  در 
از مسووالن ارشد ترکیه در گفت وگو  توسط یکی 

با خبرنگار رویترز رسانه ای شده است.
به گزارش دویچه وله، شهر اعزاز، یکی از شهرهای 
اکنون  در  که  است  سوریه  شمال  در  واقع  مرزی 

کنترل آن را نیروهای ترکیه برعهده دارند.
رسمیه عواد به هنگام بازداشت شدن خود با پنج 
همسر  می شود  گفته  است.  بوده  همراه  کودک 
شده اند.  بازداشت  نیز  بغدادی  خواهر  عروس  و 

بازجویی از آن ها آغاز شده است.
گفته  رویترز  خبرنگار  به  ترکیه  ارشد  مقام  این 
است که تحقیقات و بازجویی از این افراد می تواند 
و  فعالیت  چگونه گی  پیرامون  دقیق تری  اطالعات 
سازمان دهی داعش در اختیار مقامات امنیتی قرار 

دهد.

پیش از این دونالد ترمپ اعالم کرده بود که شاید 
زمان آن فرا رسیده تا به این معاهده پایان داده 

شود.
امریکا سال گذشته اعالم کرده بود که از معاهده 
که  معاهده ای  می شود؛  خارج  پاریس  اقلیمی 
به  گلخانه ای  گازهای  انتشار  از  کاستن  هدف  با 
دست آمد و تقریباً همه ی کشورهای جهان به آن 

پیوستند.
خروج از این معاهده یکی از وعده های انتخاباتی 
»برای  پیمان  این  او،  گفته  به  بود.  ترمپ  دونالد 
نشان  تحقیقات  و  است  هزینه بر«  امریکا  مردم 
می دهد که اجرای این معاهده تا سال 2025 بیش 
از دو و نیم میلیون فرصت شغلی را در کشورش از 

بین می برد.
حوزه  این  کارشناسان  و  فعاالن  می شود  گفته 
هشدار داده اند که این پیمان فاقد اهداف یا امید به 
بهبود اقدامات آب و هوایی است و در آن به طور 
اختصاص  هم چون  کلیدی  موضوعات  به  شفاف 
بودجه به پروژه های اقلیمی در کشورهای در حال 

توسعه پرداخته نشده  است.

نوشته  خود  گزارش  ادامه  در  رویترز  خبرگزاری 
است که اطالعات بسیار ناچیزی درباره رسمیه عواد 
موجود است و از این رو، خبرنگار این خبرگزاری 
نشده  بغدادی  خواهر  هویت  سریع  تایید  به  قادر 

است.
عملیات  جریان  در  گذشته  ماه  بغدادی  ابوبکر 
به  اقدام  تونل  یک  در  امریکا  نظامی  نیروهای 
خودکشی کرده بود. داعش نیز پنج شنبه، 31 اکتبر، 
با انتشار یک پیام صوتی خبر کشته شدن رهبر خود 
را تایید کرده و در عین حال اعالم کرده بود که از 

امریکا انتقام خواهد گرفت.
بازداشت  ترکیه،  ارتباطات  وزیر  آلتون،  فرح الدین 
شدن خواهر بغدادی را نشانه ای از عزم ترکیه در 

تداوم مبارزه علیه داعش اعالم کرده است.
با  نوامبر،  پنجم  سه شنبه،  بامداد  آلتون  فرح الدین 
انتشار یک پست توییتری اعالم کرده که دستگیری 
عمل کرد  از  عین حال حکایت  در  بغدادی  خواهر 

موفقیت آمیز عملیات ضد تروریستی ترکیه دارد.
او با انتشار این خبر، »تبلیغات مسمومی« که علیه 
ترکیه در ارتباط با مبارزه با داعش منتشر شده را 
بی اساس خواند. وزیر ارتباطات ترکیه گفته است: 
»تردیدی در همکاری قدرتمند واحدهای ضد ترور 

ترکیه با متحدان خود وجود ندارد.« 
ترکیه بازداشت شدن خواهر ابوبکر بغدادی را کشف 

یک »معدن طالی اطالعات« خوانده است.

امریکا رسمًا از توافق اقلیمی پاریس 
خارج می شود


