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مشاور امنیت ملی افغانستان: 

روزانه 50 نفر را در راه مبارزه با تروریزم 
قربانی می دهیم

صفحه ۲

رهایی زندانیان 
طالبان؛ تسهیل کننده ی 
مصالحه یا ابزار کمپاین 

انتخاباتی؟
لویه  جرگه ی مشورتی، در پایان کار، 
و مشورت هایش  پیشنهادات  از  بسته ای 
افغانستان  صلح  مذاکرات  خصوص  در 
را به رهبری حکومت وحدت ملی ارایه 
لویه جرگه ی  پیشنهادات  از  یکی  کرد. 
تبادله ی زندانیان طالبان  مشورتی صلح، 
دو  میان  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و 
در  غنی،  رییس جمهور  بود.  طرف 
لویه جرگه ی مشورتی  اختتامیه ی  مراسم 
پیشنهاد  موجب  به  که  کرد  اعالم  صلح 
لویه جرگه ی مشورتی صلح و به نشانه ی 
در  افغانستان  حکومت  نیست  حسن 
زندانی  آزادی 175  فرمان  امر مصالحه، 
در  بعد،  اندکی  را صادر می کند.  طالبان 
غنی  رییس جمهور  رمضان،  ماه  پایان 
فرمان آزادی حدود 900 زندانی طالبان 
کرد.  صادر  افغانستان  های  زندان  از  را 
که  کرد  اعالم  ریاست جمهوری  ارگ 
فرارسیدن  به مناسبت  فرمان  این  صدور 
پیشنهادات  از  پیروی  فطر،  عید 
لویه جرگه ی مشورتی صلح و نشان دادن 
امر  در  افغانستان  حکومت  نیت  حسن 

مصالحه با طالبان صادر شده است.
داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
به  به تازگی  ملی،  وحدت  حکومت 
به  طالبان  زندانی   900 حدود  رهایی 
نشان  واکنش  غنی  رییس جمهور  حکم 
رهایی  از  نباید  که  است  گفته  و  داده 
زندانیان طالبان، استفاده ی کمپاینی شود. 
رییس جمهور غنی قبل بر این، زندانیان 
رهاشده ی طالبان از زندان های افغانستان 

را سفیران صلح خوانده بود...

صفحه ۲

صفحه ۴

گزارش وارونه ی امنیتی از مراکز ثبت نام 
رای دهندگان در ولسوالی قره باغ غزنی

صفحه ۶

دونالد ترمپ: ممکن است از 
گزینه ی  نظامی علیه ایران استفاده کنیم

صفحه ۶

هشدار روسیه به امریکا: 
ایران را به جنگ تحریک نکنید

صفحه ۷

اکیپ تایید کرد؛ 
درخواست بازگشت نیمار به بارسلونا

صفحه ۳

در شروع ماه جوزای سال 1۳9۶ من با سید سعادت  منصور نادری، وزیر 
خلیق،  نسیم  سید  سابق،   ساختمانی  معین  سالک،  امیرالدین  و  سابق  شهرسازی 
از  دیگری  تعداد  و  فعلی  ساختمانی  معین  و  سابق  نظارت  و  مراقبت  رییس 
همکاران به شهرک »شیخ خلیفه بن زاید« رفتیم. این شهرک واقع در شمال میدان 

هوایی کابل به »شهرک عرب ها« شهرت دارد...

سرگذشت یک پایه  ی برق در دولت افغانستان

صفحه ۴

و  علنی  به طور  افغانستان،  رییس جمهور  غنی،  اشرف   2018 جنوری  در 
آشکارا اعتراف کرد که بدون حمایت امریکا، دولت وی و ارتش ملی افغانستان 
نمی تواند زیاد دوام بیاورد. امروز نیز وضعیت همان است: دولت دچار نابسامانی 
است و ارتش افغانستان به سختی در برابر شورش تحت رهبری طالبان مقاومت 

می کند...

معمای افغانستان

صفحه ۵

مسابقات  حذفی  مرحله ی  در  افغانستان  سال   20 زیر  فوتسال  ملی  تیم 
قهرمانی زیر 20 سال آسیا در یک بازی خیره کننده با نتیجه ی ۳ بر 2 تیم قدرتمند 

تایلند را شکست داد. ملی پوشان کشور با یک برد در برابر هنگ  ُکنگ و...

پیروزی با دست خالی؛ تیم ملی فوتسال 
افغانستان شگفت ساز می شود؟



وزارت داخله: 
»خطرناک ترین« طراح حمالت تروریستی گروه طالبان در شهر کابل بازداشت شد

ــن«  ــی از »خطرناک تری ــت یک ــور از بازداش ــه ی کش ــات روز: وزارت داخل اطالع
ــر داده اســت. ــل خب ــان در شــهر کاب ــروه طالب طــراح حمــالت تروریســتی گ

ــوزا( در  ــنبه، 28 ج ــروز )سه ش ــه دی ــخن گوی وزارت داخل ــی، س ــرت رحیم نص
ــم، یکــی از طراحــان  ــد محمدابراهی ــری ول ــه زم ــته اســت ک ــری نوش ــام تویت ــک پی ی
حمــالت تروریســتی طالبــان در کابــل روز دوشــنبه )27 جــوزا( از ناحیــه ی هفتــم شــهر 

کابــل بازداشــت شــده اســت.

ــن  ــت: »ای ــته اس ــود نوش ــوک خ ــه ی فیس ب ــان در صفح ــی همچن ــای رحیم آق
تروریســت بــرای حمــالت تروریســتی در شــهر کابــل زمینه ســازی می کــرد و حمــالت 

ــرد.« ــی می ک ــل را طراح ــی در کاب تهاجم
ســخن گوی وزارت داخلــه در عیــن حــال گفتــه اســت کــه از نــزد فــرد بازداشــت 
ــه دســت نیروهــای پولیــس  شــده، اســناد، مــدارک، بمب هــای دســتی و اســلحه نیــز ب

افتــاده اســت.

رهاسازی  که  است  این  واقعیت 
طالبان،  زندانیان  از  تعداد  این 
لویه جرگه  پیشنهادات  به  ربطی 
ندارد.  صلح  مشورتی 
صلح،  مشورتی  لویه جرگه ی 
»تبادله ی زندانیان« را به حکومت 
اما  بود،  کرده  پیشنهاد  طالبان  و 
به صورت  غنی  رییس جمهور 
در  اعالم اش  برخالف  یک جانبه، 
لویه جرگه ی  اختتامیه ی  مراسم 
رهایی  فرمان  صلح،  مشورتی 
زندان های  از  طالبان  زندانی   900
حکومت افغانستان را صادر کرد؛ 
رقمی که دست کم 5 برابر چیزی 
مراسم  در  رییس جمهور  که  بود 
مشورتی  لویه جرگه ی  اختتامیه ی 

صلح اعالم کرد.
از  افغانستان  مکرر  تجربه ی 
نشان  طرف،  این  به   2009 سال 
زندانیان  آزادسازی  که  می دهد 
پروسه ی  به  کمکی  نه تنها  طالبان 
پای  به  طالبان  کشاندن  و  صلح 
بر  که  نمی کند  مذاکرات  میز 
جنگ  جبهات  تقویت  به  عکس 
زندانیان  این  می انجامد.  طالبان 
رهاشده پس از آزادی، به جبهات 
و  شورش  و  برمی گردد  جنگ 
خشونت بر علیه مردم و حکومت 
افغانستان را از سر می گیرند. اگر 
اراده ی واقعی برای صلح و پایان 
شورش گری  و  خشونت  به  دادن 
باشد،  داشته  وجود  طالبان 
از  افغانستان  که  است  این  واقع 
میز  به  می تواند  جنگ  میدان های 

مذاکره برسد.
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  واکنش 
در  طالبان  زندانیان  آزادی  به 
در  که  می دهد  نشان  اول  قدم 
ملی،  وحدت  ائتالفی  حکومت 
کلیت  در خصوص  نظری  اجماع 
دست کم  نه،  اگر  صلح  پروسه ی 
زندانیان  آزادسازی  خصوص  در 
طالبان وجود ندارد. رییس جمهور 
را  آزادشده  زندانیان  این  غنی، 
رییس  و  می خواند  صلح  سفیران 
استفاده ی  از  اما  اجرایی حکومت 
هشدار  زندانیان  این  از  کمپاینی 
داکتر  دوم،  قدم  در  می دهد. 
از  تلویحی  به صورت  عبداهلل 
از  کمپاینی  استفاده ی  تکرار 
می دهد.  خبر  صلح  پروسه ی 
پیشین  اعضای  از  یکی  باری، 
مطمیین«  »نظرمحمد  آقای  طالبان 
کرد  افشا  کابل،  در  برنامه  ای  در 
جریان  در  غنی  رییس جمهور  که 
ریاست جمهوری  انتخابات 
کرده  توافق  طالبان  با   ،1۳9۳
همکاری  صورت  در  که  بود 
و  انتخاباتی اش  تیم  با  گروه  این 
و  تحول  تیم  پیروزی  به  کمک 
امتیازاتی  او  انتخابات،  در  تداوم 
به  کرد.  واگذار خواهد  طالبان  به 
ادعای آقای مطمیین، وعده خالفی 
آقای غنی با طالبان باعث شد که 
مذاکرت  جریان  در  گروه  این 
با  گفت وگو  از  افغانستان  صلح 
رییس جمهور غنی امتناع کنند. در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری 
از  متعددی  گزارش های   ،1۳9۳
با  طالبان  غیرمستقیم  همکاری 
در  تداوم  و  تحول  انتخاباتی  تیم 
ناآرامی  ایجاد  از  امتناع  راستای 
در حوزه  های زیر نفوذ آقای غنی 
شد.  منتشر  رسانه ها  در  طالبان  و 
احتمال  نمی توان  می رسد  به نظر 
از  کمپاینی  سودجویی  امکان  و 
توسط  طالبان  زندانیان  آزادی 
محاسبه  از  را  غنی  رییس جمهور 
احتمال  این  اگر  کرد.  خارج 
باشد،  داشته  صحت  امکان  و 
یک  از  افغانستان  صلح  پروسه ی 
سطح  به  ملی  حساس  مسأله  ی 
یک ابزار کمپاینی سقوط می کند.
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مشاور امنیت ملی افغانستان: 
روزانه ۵۰ نفر را در راه مبارزه با تروریزم قربانی می دهیم

اطالعــات روز: حمــداهلل محــب، مشــاور امنیــت ملــی 
کشــور می گویــد کــه افغانســتان در خــط مقــدم مبــارزه بــا 
ــن  ــر در ای ــت کم 50 نف ــه دس ــرار دارد و روزان ــزم ق تروری

ــزم می شــوند. ــا تروری ــارزه ب ــی مب کشــور قربان
ــت  ــورای امنی ــر ش ــوی دفت ــه از س ــه ای ک در اعالمی
ــب  ــای مح ــه آق ــت ک ــده اس ــیده، آم ــر رس ــه نش ــی ب مل
ــن  ــوزا( در دهمی ــنبه، 28 ج ــروز )سه ش ــا را دی ــن گفته ه ای

ــت. ــرده اس ــرح ک ــیه مط ــا در روس ــی اوف ــت امنیت نشس
ــت  ــن نشس ــب در ای ــای مح ــه، آق ــل از اعالمی ــه نق ب
تأکیــد کــرده اســت کــه مبــارزه بــا تروریــزم و قاچــاق مــواد 

ــت. ــتان اس ــت افغانس ــای دول ــدر از اولویت ه مخ
ــواد  ــران م ــتان و قاچاق ب ــت: »تروریس ــزوده اس او اف
مخــدر دو روی یــک ســکه اند. مــواد مخــدر به عنــوان 
ــه  ــود ک ــناخته می ش ــزم ش ــی تروری ــی اصل ــع عایدات منب

اطالعـات روز: وزارت معـارف کشـور اعـالم کـرده که 
وظایـف هفـت عضـو نظـارت تعلیمـی ایـن وزارت به علت 
سوءاسـتفاده از صالحیت هـای وظیفـوی به حالـت تعلیق در 

آمده اسـت.
نوریـه نزهت، سـخن گوی این وزارت دیروز )سه شـنبه، 
28 جـوزا( بـه روزنامـه اطالعـات روز گفت که ایـن افراد از 
اعضـای نظارتـی ریاسـت های معـارف در والیت هـای کابل، 

ارزش ســاالنه ی آن بــه میلیاردهــا دالــر می رســد.«
ــه  ــاب ب ــن نشســت خط ــان در ای ــای محــب هم چن آق
اعضــای شــرکت کننده گفتــه اســت کــه مبــارزه بــا پدیــده ی 
تروریــزم مســتلزم اقدامــات منســجم و مشــترک می باشــد.

ــورها،  ــی کش ــت مل ــن امنی ــرای تأمی ــه ی او، ب ــه گفت ب
ــی  ــالت پول ــویی، معام ــی، پول ش ــم مال ــا جرای ــارزه ب مب
ــده  ــه ی راجسترنش ــتم های حوال ــق سیس ــی از طری غیرقانون

ــت. ــی اس ــزم الزام ــل تروری و تموی
از ســویی هــم، مشــاور امنیــت ملــی کشــور بــا 
ــه  ــورها گفت ــان کش ــرزی می ــای م ــه همکاری ه ــاره ب اش
ــای  ــرور گروه ه ــور و م ــری از عب ــرای جلوگی ــه ب اســت ک
ــورها،  ــای کش ــی از مرزه ــورت غیرقانون ــتی به ص تروریس
همــکاری مشــترک در راســتای مدیریــت مرزهــا در منطقــه، 
ــوای  ــز ق ــن، تجهی ــان معی ــات در زم ــریک کردن معلوم ش

بدخشـان، ننگرهار و کنـر بوده اند.
بـه گفتـه ی خانـم نزهـت، وظایف ایـن افـراد در جریان 

هفتـه ی گذشـته بـه حالـت تعلیق در آمـده بود.
وزارت  نظارتـی  بخـش  کارمنـدان  »ایـن  افـزود:  او 
معـارف، هنـگام ایفـای وظیفه دسـت بـه تخطـی کاری زده، 
از آمـوزگاران در بـدل ارایـه ی گـزارش مثبـت بـه رهبـری 
در  کـه  آموزگارانـی  و  می کردنـد  رشـوه  درخواسـت  اداره 

ــی  ــروری و حیات ــاز، ض ــورد نی ــوژی م ــا تکنال ــرحدی ب س
می باشــد.

ــم  ــه جرای ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــان در ای او همچن
ســایبری گفتــه اســت: »جرایــم ســایبری ابــزار دیگــر 
جنگ هــای هایبریــدی )ترکیبــی( اســت کــه کشــورهای مــا 
را بــا تهدیــد مواجــه می کنــد و افغانســتان آمــاده اســت تــا 
ــتفاده از  ــه ای، اس ــه و منطق ــای دوجانب ــق همکاری ه از طری
فضــای ســایبری توســط عناصــر مخربــی را کــه منجــر بــه 
ــوند،  ــا می ش ــع م ــرفت جوام ــع پیش ــت و مان ــاد دهش ایج

ــرد.« ــن بب ــاخته و آن را از بی ــدود س مح
گفتنــی اســت کــه حمــداهلل محــب صبــح روز دوشــنبه 
ــوت  ــه دع ــمی دوروزه ب ــفر رس ــک س ــوزا( در ی )27 ج
رســمی نیکــوالی پاتروشــف، دبیــر شــورای امنیــت روســیه 

بــه شــهر اوفــای رفتــه اســت.

برابـر خواسـته های آنـان مقاومـت می کردنـد، نیـز تهدیـد به 
برکنـاری از سـوی ایـن افـراد می شـدند.«

 نوریـه نزهـت تأکیـد کـرد کـه هم اکنـون پرونده هـای 
ایـن کارمنـدان وزارت معـارف از سـوی ریاسـت تفتیـش 
داخلـی ایـن وزارت تحـت پی گـرد قـرار دارد و در صورتی 
کـه ایـن اتهام هـا بـر آنـان ثابـت شـوند، آنـان بـه نهادهـای 

عدلـی و قضایـی معرفـی خواهنـد شـد.

اطالعــات روز: وینــی کمــار، 
ــدار  ــل در دی ــد در کاب ــفیر هن س
ــس  ــی، ریی ــم خلیل ــا محمدکری ب
شــورای عالــی صلــح کشــور 
گفتــه اســت کــه اســتقرار امنیــت 
ــع  ــه نف ــتان ب ــات در افغانس و ثب
جهــان  و  منطقــه  کشــورهای 

ــت. اس
ــروز  ــه دی ــدار ک ــن دی در ای
)سه شــنبه، 28 جــوزا( در کابــل 
در  طــرف  دو  شــده،  انجــام 
مــورد رونــد صلــح افغانســتان 

کرده انــد.  گفت وگــو  و  بحــث 
ســفیر هنــد در کابــل در ایــن 
دیــدار ابــراز امیــدواری کــرده 
ــه افغانســتان در ســایه ی  اســت ک
از  بین المللــی  همکاری هــای 
عبــور  موجــود  چالش هــای 
ــه ثبــات پایــدار دســت  کــرده و ب
ــت  ــر حمای ــان ب ــد. او همچن یاب
افغانســتان  از  دوام دار کشــورش 
در عرصه هــای مختلــف تأکیــد 
کــرده اســت. در همیــن حــال 
رییــس شــورای عالــی صلــح نیــز 

ــرفت  ــد پیش ــد در فراین ــش هن نق
افغانســتان را مفیــد خوانــده و 
ــد در  ــکاری هن ــه ی هم ــه ادام ب
ــازی  ــازی و نوس ــای بازس زمینه ه

ــت.  ــرده اس ــد ک تأکی
آقــای خلیلــی همچنــان نقش 
کشــورهای منطقــه را در موفقیــت 
رونــد صلــح موثــر دانســته و گفته 
اســت کــه افغانســتان انتظــار دارد 
کــه کشــورهای منطقــه افغانســتان 
ــح  ــد صل ــت رون ــرای موفقی را ب

یــاری رســانند.

ایــن در حالــی اســت کــه 
تالش هــای داخلــی و خارجــی 
ــن طــرف  ــه ای از ســال گذشــته ب
ــز  ــه می ــان ب ــرای کشــانیدن طالب ب
ــتقیم  ــوی مس ــره و گفت وگ مذاک
ــان  ــتان جری ــت افغانس ــا حکوم ب
ــوز  ــا هن ــروه ت ــن گ ــا ای دارد. ام
ــتقیم  ــوی مس ــه گفت وگ ــر گون ه
را  افغانســتان  حکومــت  بــا 
ــکا روی  ــا امری ــق ب ــش از تواف پی
ــن کشــور از  خــروج نیروهــای ای

ــت. ــرده اس ــتان، رد ک افغانس

ــت  ــرار اس ــم ق ــویی ه از س
ــن دور  ــده هفتمی ــای آین در روزه
ــل زاد  ــان زلمــی خلی مذاکــرات می
طالبــان  گــروه  نماینــدگان  و 
شــاهین،  ســهیل  شــود.  آغــاز 
سیاســی  دفتــر  ســخن گوی 
طالبــان در قطــر روز دوشــنبه )27 
ــات  ــه اطالع ــه روزنام ــوزا( ب ج
ــن دور  ــه در ای ــود ک ــه ب روز گفت
مذاکــرات روی خــروج نیروهــای 
افغانســتان تمرکــز  از  خارجــی 

ــد. ــد ش خواه

سفیر هند در کابل: 
ثبات در افغانستان به نفع کشورهای منطقه و جهان است

هــرات:   - روز  اطالعــات 
ــع امنیتــی در والیــت هــرات  مناب
می گوینــد کــه پــس از چهــار 
ــات مشــترک نیروهــای  روز عملی
ولســوالی های  در  امنیتــی 
زرغــون«،  »پشــتون  و  »اوبــه« 
وجــود  از  ولســوالی ها  ایــن 
طالبــان  گــروه  جنگ جویــان 

پاکســازی شــده اســت.
ولــی  زاده،  عبداالحــد 
ــس  ــی پولی ــخن گوی فرمانده س
ــات  ــه اطالع ــه روزنام ــرات ب ه

ــات از  ــن عملی ــه ای روز گفــت ک
ــی،  ــس مل ــای پولی ــوی نیروه س
ارتــش، امنیــت ملــی، پولیــس 
امــن و نظــم عامــه و قطعــه 555 
تحــت رهبــری امیــن اهلل امرخیــل، 
فرمانــده پولیــس ایــن والیــت 
روز  و  بــود  شــده  راه انــدازی 
ــان  ــه پای ــوزا( ب ــنبه )27 ج دوش

رســیده اســت.
بــه گفتــه ی او، در جریــان 
ایــن عملیــات 12 جنگ جــوی 
ــن  ــته و 15 ت ــان کش ــروه طالب گ

دیگرشــان زخمــی شــده اند.
همچنــان در جریــان ایــن 
و  کشــف  کنــار  در  عملیــات 
مایــن  حلقــه  ده  خنثاســازی 
بشــکه ای، یــک ذخیــره گاه مهمات 
ــز از  ــان نی ــواد انفجــاری طالب و م
ســوی نیروهــای امنیتــی کشــف و 
از بیــن بــرده شــده اســت. پولیس 
ــان از  ــه طالب ــد ک ــرات می گوی ه
ــن مــواد انفجــاری در ســاخت  ای
و  جــاده ای  کنــار  ماین هــای 
نیروهــای  قــراردادن  هــدف 

می کردنــد. اســتفاده  امنیتــی 
دفتــر  هــم  ســویی  از 
مطبوعاتــی فرماندهــی پولیــس 
ــه  ــه گفت ــک اعالمی ــرات در ی ه
ــی در  ــای امنیت ــه نیروه ــت ک اس
ــا  ــت ب ــن والی ــوالی های ای ولس
ــد.  ــهروندان خارجــی می جنگن ش
ــان  ــه، در جری ــل از اعالمی ــه نق ب
در  روزه  چهــار  عملیــات 
ــتون  ــه« و »پش ــوالی های »اوب ولس
دســت کم  هــرات  زرغــون« 
ــروه  ــود گ ــتا از وج ــت روس بیس

و  شــده  پاکســازی  طالبــان 
طالبــان  گــروه  جنگ جویــان 

شــده اند. فــرار  بــه  مجبــور 
حالــی  در  عملیــات  ایــن 
ــه در  ــیده اســت ک ــان رس ــه پای ب
ــان  ــرکات طالب ــش تح ــی افزای پ
ولســوالی های  بیش تــر  در 
هــرات طــی هفته هــای اخیــر، 
نماینــدگان شــورای والیتــی و 
فعــاالن مدنــی در هــرات نســبت 
ــن  ــه ای ــت ب ــی دول ــه بی توجه ب

ــد. ــرده بودن ــاد ک ــق انتق مناط

شکست طالبان در جنوب   شرق هرات؛ ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون از وجود طالبان پاکسازی شد

اطالعــات روز: رییس جمهــور اشــرف 
ــا  ــا ب ــه بریتانی ــفرش ب ــان س ــی در جری غن
کشــور  ایــن  نخســت وزیر  مــی،  تــرزا 
ــه  ــدار ک ــن دی ــت. در ای ــرده اس ــدار ک دی
روز دوشــنبه )27 جــوزا( انجــام شــده، 
دو طــرف در رابطــه بــه رونــد صلــح، 
تقویــت  و  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
افغانســتان  دفاعــی  و  امنیتــی  نیروهــای 

کرده انــد. گفت وگــو  و  بحــث 
رییس جمهــور غنــی در ایــن دیــدار بــه 

ــت جمهوری در  ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ
زمــان تعیین شــده ی آن تأکیــد کــرده اســت. 
دوام دار  همکاری هــای  از  همچنــان  او 
ــی  ــه افغانســتان قدردان ــا ب حکومــت بریتانی
کــرده و گفتــه اســت کــه نقــش حکومــت 
بریتانیــا در ایجــاد اجمــاع منطقــه ای در 
ــم  ــتان مه ــح افغانس ــد صل ــه رون ــه ب رابط

اســت.
در همیــن حــال خانــم تــرزا مــی گفتــه 
اســت کــه کشــورش افــزون بــر حمایــت از 

رونــد صلــح بــه رهبــری و مالکیــت مــردم 
افغانســتان، بــرای ایجــاد اجمــاع منطقــه ای 
ــالش و از آن  ــز ت ــح نی ــه صل ــه ب در رابط

ــد. ــت می کن حمای
ــه  ــت ک ــزوده اس ــال اف ــن ح او در عی
ــفاف و  ــات ش ــزاری انتخاب ــا از برگ »بریتانی
ــد  ــت می کن ــتان حمای ــری در افغانس سراس
و همچنــان بــه همــکاری و تعهداتــش 
ــه  ــی ادام ــی و دفاع ــای امنیت ــرای نیروه ب

خواهــد داد.«

رییس جمهــور  کــه  اســت  گفتنــی 
هفتــه  یک شــنبه ی  روز  غنــی  اشــرف 
جــاری بــه دعــوت رســمی حکومــت 
انگلســتان بــه آن کشــور رفتــه اســت. ارگ 
ــه  ــود ک ــه ب ــر گفت ریاســت جمهوری پیش ت
ــازی  ــفر ب ــن س ــان ای ــی در جری ــای غن آق
ــتان  ــی افغانس ــای مل ــان تیم ه ــت می کرک
منچســتر  کــه در شــهر  را  انگلســتان  و 
تماشــا  می شــود،  برگــزار  انگلســتان 

ــرد. ــد ک خواه

اشرف غنی با نخست وزیر بریتانیا در مورد صلح و انتخابات افغانستان گفت وگو کرد

وظایف هفت عضو نظارت تعلیمی وزارت معارف به حالت تعلیق در آمد



صفحه ویـژه جـوانان

www.etilaatroz.comچهار شنبه  2۹ جوزا 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۵2گزارش

با  برشنا  از جانب شرکت  بعد یک کرین  روز 
اعزام  ساحه  به  برق  بخش  کارمندان  تعدادی 
همان  در  پاسگاه  یک  پولیس  فرمانده  اما  شد، 
نزدیکی ها، مانع توقف کرین شد و به سرعت 
موضوع  فورا  من  کرد.  دور  ساحه  از  را  آن ها 
او  و  گذاشتم  میان  در  شهرسازی  وزیر  با  را 
شخصا با وزیر امور داخله ی سابق، تاج محمد 

جاهد صحبت کرد. 
به  خود  صحبت  در  شهرسازی  وزیر 
است  قرار  که  داد  توضیح  داخله  وزارت 
به زودی این شهرک از جانب رییس جمهور و 
یک مقام بلندپایه از کشور امارات افتتاح شود 
و خواهان همکاری جدی وزارت داخله است. 
دیگر  روز  چند  ادارات  دوباره ی  هماهنگی 
به ساحه  را  این بار که کرین  نیز وقت گرفت. 
فرستادیم، افراد پولیس در آن پاسگاه، مکتوب 
رسمی رییس ناحیه 15 شهرداری را نشان دادند 
که از پولیس خواسته بود تا مانع برداشتن پایه 
شوند. برای من خیلی تعجب آور بود که جناب 
احمدزی خود در آن مجلس حضور داشت و 
و  بود  کرده  توافق  پایه  جابه جایی  برای  قبال 

حاال این مکتوب دقیقا برعکس قرار قبلی بود. 
امیرالدین سالک با رییس ناحیه تلفنی اعتراض 
دالیل  کرد.  بیان  را  شهرسازی  وزارت  شدید 
سالک  قناعت  موجب  بود،  هرچه  احمدزی 
یک  که  ماندیم  منتظر  روزی  چند  نگردید. 
مکتوب رسمی دیگر از جانب شهرداری مبنی 
به خاطر  بیاید.  پایه  با جابه جایی  آنان  بر توافق 
بار دیگر  دریافت این مکتوب و اجازه ی کار، 
وزیر شهرسازی با وزیر داخله و شهردار قبلی 
کرد  تلفنی  صحبت  حبیب زی  عبداهلل  کابل، 
وزیر  شد.  آن ها  ادارات  همکاری  خواهان  و 
شخصا  و  نکرد  بسنده  هم  این  به  شهرسازی 
او را در  با فرمانده پولیس کابل صحبت کرد. 
و  گذاشت  موضوع  اهمیت  و  جزئیات  جریان 

تقاضا کرد تا پایان کار، همکاری جدی کند.
سرطان،  ماه  بیستم  روز  در  که  بود  قرار 
ویکتور  با  دیگر  بار  بعدازظهر  سه  ساعت 
تا آن روز تمام تالش خود  مالقات کنیم. من 
سر  بر  پایه  هنوز  ولی  بودم،  داده  خرج  به  را 
برشنا  شرکت  آن که  با  داشت.  قرار  جایش 
روز  همان  ولی  داشت،  زیادی  مشغولیت های 
اعزام  ساحه  به  را  خود  افراد  و  کرین  سه بار 
هوایی  میدان  محافظت  فرمانده  بار  هر  و  کرد 
با تمام قدرت مانع  کابل، سید عثمان محبوبی 
با  امرش  زیر  افراد  و  بود  شده  پایه  برداشتن 
با کارمندان دولت رفتار  چنان شدت و هیبت 
با  دیگر هیچ کسی جرأت بحث  که  می کردند 
پولیس  سربازان  که  باری  هر  نداشت.  را  آنان 
من  به  برشنا  شرکت  کارمندان  می شدند،  مانع 
تماس می گرفتند و خواهان رسیدگی می شدند. 
من با سید عثمان محبوبی صحبت تلفنی کردم، 
ولی از ابتدا تا آخر، او به من اجازه نداد تا حتا 
تکرار  پی درپی  و  کنم  صحبت  ثانیه  ده  برای 
میدان  امنیت  کارتان  این  با  شما  که  می کرد 
افغانستان  آبروی  و  می کنید  تهدید  را  هوایی 
داشتم  تالش  من  می برید.  جهان  سطح  در  را 
بحث  یک  موضوع  این  که  بفهمانم  ایشان  به 
شخصی نه، بلکه یک وظیفه ی دولتی و ملی ما 
پس  ماست.  مشترک  همکاری  نیازمند  و  بوده 

از نزدیک به دو ماه تالش برای جابه جایی یک 
ناکام احساس می کردم و  را  پایه ی برق، خود 
وزارت  معین  و  وزیر  حتا  نمی خواستم  دیگر 
شهرسازی با وزیر داخله یا مسئول دیگری در 
ما را خسته  پایه،  این  کنند.  این مورد صحبت 
کرده و به ستوه آورده بود و دیگر رمقی برای 
گذشته،  در  نمی دیدم.  خود  در  تالش  ادامه ی 
مورد  اطرافش  ساحات  از  کابل  هوایی  میدان 
نیروهای  شک  بدون  و  بود  گرفته  قرار  حمله 
امنیتی، تأمین امنیت آن را در صدر برنامه های 
خود قرار داده بودند. ولی این دلیل نمی شد که 
مانع برداشتن یک پایه ی مزاحم در آن حوالی 
شوند. ما خواهان حضور پولیس در طی مدت 
کار بودیم، ولی فرمانده کندک محافظت میدان 
هوایی اصال حاضر نشد تا به تقاضای ما گوش 
را  آن  و  نوشتم  مفصل  مکتوبی  دهد. سرانجام 
و  فرستادم  محبوبی  عثمان  سید  دفتر  به  رسما 
موضوع  در  دخیل  ادارات  سایر  به  نقل  یک 
صادر کردم تا این طوری از خودم رفع مسئولیت 
کرده باشم. دو نفر از همکاران که مکتوب را به 
هوایی  میدان  محافظت  کندک  قوماندانی  دفتر 
مکتوب  سپردن  و  داخل شدن  اجازه ی  بردند، 
را نیافتند. در این لحظه امیرالدین سالک به من 
به دیدنش  از پیشرفت کار پرسید.  زنگ زد و 
رفتم و کارشکنی های پی هم از جانب ادارات و 
فرمانده پولیس را برایش شرح دادم. سالک به 
گرفت  تماس  هوایی  میدان  محافظت  فرمانده 
با  ولی  شد،  مقابل  سابق  ادبیات  همان  با  و 
شدت متقابل، رسما اخطار داد که اگر بیش تر 
دادستانی  به  به زودی  باید  شود،  مانع  این  از 
پشت  از  همکارانم  لحظه  این  در  دهد.  پاسخ 
آن ها  عثمانی  که  زدند  زنگ  عثمانی  دروازه ی 
این  به  سالک  است.  خواسته  داخل  به  را 
کابل  پولیس  فرمانده  به  و  نکرد  بسنده  هم 
ناگزیر است مکتوبی  شکایت کرد و گفت که 
وزارت  از  و  بنویسد  ریاست جمهوری  به 
شهرسازی رفع مسئولیت کند. به نظر رسید که 
جدیت و خشم آمیخته به تهدید سالک باعث 
شد که فرماندهی پولیس کابل قضیه را جدی 
عثمانی  دفتر  از  همکارانم  بعد  ساعتی  بگیرد. 
برگشتند و گفتند که کسی به عثمانی زنگ زد 
و هنوز تلفن در بلندگو بود که صدای ناشناس، 
با شنیع ترین الفاظ و دشنام های غلیظ، فرمانده 
و  داد  قرار  را مخاطب  میدان هوایی  محافظت 
را  مشکل  تا  داد  فرصت  ساعت  یک  برایش 
ولی  کرد  اطاعت  فرمان  از  عثمانی  کند.  حل 
توهین  و  تهدید  با  را  من  در عوض همکاران 
از دفتر خود بیرون انداخت. در پایان روز، من 
و سالک به شهرک رفتیم و درحالی با ویکتور 
راننده ی کرین  صحبت داشتیم که کارمندان و 
وقتی  بودند.  برق  پایه ی  آن  بازکردن  مشغول 
پایه  که  دیدیم  شدیم،  بیرون  مجلس  از  که 
کابل  حلقوی  سرک  کنار  در  و  کرده  باز  را 
خوابانده اند. چندین ماه پس از آن روز، هنوز 

پایه در آن جا بود.
دولت  در  برق  پایه ی  یک  »سرگذشت 
کارشکنی ها،  غم انگیز  داستان  افغانستان« 
ادارات  که  است  ناهماهنگی هایی  و  چالش ها 
قرار  افغانستان  توسعه ی  مسیر  در  اشخاص  و 
می دهند. تالش های شماری از ادارات و افراد، 
کارشکنی های  و  مشکل تراشی ها  از  موجی  با 
می شود.  روبه رو  ناخواسته  گاهی  و  بیهوده 
دو  خواست  اجرایی شدن  و  توافق رسیدن  به 
رییس  چندین  معین،  یک  شهردار،  یک  وزیر، 
جابه جایی  برای  نظامی،  منصب دار  چندین  و 
این  برد.  از دو ماه زمان  پایه ی برق بیش  یک 
گوشه ی کوچکی از وضعیت عمومی دولت در 
بتوان وضعیت عمومی  کابل است؛ شاید  شهر 
این  بر  را  دورافتاده  والیت های  و  اطراف  در 

اساس قیاس کرد. 
ناکام  روش ها  همین  با  بزرگ  پروژه های 
فرار  افغانستان  از  سرمایه گذارها  و  می شوند 
میلیاردی  و  میلیونی  بودجه های  می کنند. 
توسعه ای  برنامه های  و  می خورند  برگشت 
نیمه کاره رها می شوند. در پایان هر سال مالی، 
می شوند  فراخوانده  پارلمان  به  دولت  وزیران 
مورد  بودجه،  مصرف  در  ناکامی  به خاطر  و 
استجواب قرار می گیرند. با این حال، فعالیت ها 
با  مختلف  روش های  با  روزمره،  کارهای  و 
شکست روبه رو می شوند و ادارات نمی توانند 
یک  جابجایی  مانند  کم اهمیتی  مسایل  در  حتا 
پایه ی برق، به سادگی به توافق برسند. نقطه ی 
دولتی،  مسئولین  به عنوان  افراد  وظایف  وصل 
و  نامعلوم  هنوز  ملی،  مشترک  وظایف  با 
یکی  احتماال  است.  مانده  باقی  تعریف نشده 
در  توسعه شکنی  دالیل  پنهان  زاویه های  از 
روزمره ی  موانع  نادیده انگاشتن  افغانستان، 
خبرهای  خاکستر  انبوه  زیر  که  است  توسعه  

جنگ و ناامنی و سیاسی پوشیده مانده  است.

با  من   1۳9۶ سال  جوزای  ماه  شروع  در 
شهرسازی  وزیر  نادری،  سعادت  منصور  سید 
ساختمانی  معین  سالک،  امیرالدین  و  سابق 
و  مراقبت  رییس  خلیق،  نسیم  سید  سابق،  
نظارت سابق و معین ساختمانی فعلی و تعداد 
دیگری از همکاران به شهرک »شیخ خلیفه بن 
زاید« رفتیم. این شهرک واقع در شمال میدان 
هوایی کابل به »شهرک عرب ها« شهرت دارد. 
صندوق خیره ی ابوظبی تامین کننده ی مالی این 
شهرک رهایشی بود که در آن بالغ بر سه هزار 

آپارتمان ساخته شده است. 
سال ها پیش، امارات متحده عربی با دولت 
افغانستان توافق نامه ای را امضا کرد که براساس 
را  زمین  مقداری  افغانستان  دولت  قرارداد،  آن 
در اختیار آنان قرار داد و به عنوان نظارت کننده 
در تطبیق پروژه سهم گرفت. شرکت »تروجان« 
از طرف عرب ها  پروژه  تطبیق کننده ی  به حیث 
انتخاب شد و پس از چند سال، پروژه آماده ی 

بهره برداری شد. 
به نام  شخصی  امارات،  دولت  طرف  از 
بر  نظارت  و  ارزیابی  نماینده ی  ویکتور 
پیشرفت پروژه بود. او هر هفته یک بار به کابل 
و  می شد  برگزار  جلسه  روز  همان  و  می آمد 
فورا در پرواز شامگاهی به امارات برمی گشت.
جوزا،  ماه  گرم  روز  آن  از  پیش  سال ها 
ولی  بود،  شده  قرارداد  و  طرح  پروژه  این 
و  اداری  فساد  جمله  از  فراوان،  دالیل  بنابر 
اشتباهات و سوءاستفاده ها، موفق نمی شدیم تا 
آپارتمان ها را به صاحبان شان بسپاریم. هرچند 
ما به عنوان مسئولین فعلی، نقشی در اشتباهات 
گذشته نداشتیم، ولی مسئولیت داشتیم تا کلید 

خانه ها را به صاحبان شان تحویل کنیم. 
و  کالن  دردسر  به  تبدیل  پروژه  این 
شده  ما  تالش های  تمام  برابر  در  پرسشی 
خانه ها  ساخت وساز  که  می رسید  به نظر  بود. 
عرب ها  باشد.  بوده  کار  مرحله ی  آسان ترین 
در  برق  تولید  مرکز  یک  ساختن  به  متعهد 
بنابر  دالیلی،  آن  کار  ولی  بودند،  شهرک 
شهرسازی  وزیر  بود.  افتاده  تعویق  به  همیشه 
و  کند  حل  را  مشکالت  تا  بود  سپرده  تعهد 
هنوز  ولی  بسپارد؛  صاحبان شان  به  را  خانه ها 
مشکل تأمین برق حل نشده بود و منبع تامین 
و  آب رسانی  شرکت  نبود.  روشن  شهرک  آب 
کانالیزاسیون افغانستان در ابتدای کار در جریان 
به  موازی  مدت،  این  در  تا  بود  نشده  گذاشته 
پیشرفت کار ساختمانی، راه حلی برای توزیع 
آب آشامیدنی و مصرفی پیدا می کرد. بعضی از 
بعضی  داشتند.  از یک صاحب  بیش تر  خانه ها 
از مالکین، خانه های خود را به بیش از یک نفر 
دایمی  وصل  خواهان  عرب ها  بودند.  فروخته 
درحالی که  بودند،  شهرک  به  برق  شبکه ی 
با  بود.  عاجز  آن  برق  تامین  از  برشنا  شرکت 
بلند  معیارهای  با  شهرک  این  بود  قرار  آن که 
هنوز  بالک ها  بین  فاصله  ی  ولی  شود،  ساخته 
برای  راهی  و  پیاده رو  و  بود  خاکی  و  خامه 
پیش  حتا  بود.  نشده  ساخته  موترها  عبور 
شود،  داده  صاحبان شان  به  خانه ها  آن که  از 
بودند.  کار  پایین  کیفیت  از  حاکی  گزارش ها 
از  آب  و  بودند  شده  سوراخ  بام ها  از  بعضی 
آن ها می چکید و قفل و کلید بعضی از درها و 
بودند.  افتاده  کار  از  استفاده،  از  پیش  پنجره ها 
این پروژه مانند تاری با گره های بی شمار روی 

دست ما مانده بود.
رییس  منحیث  من  روز،  آن  مجلس  در 
که  شدم  موظف  شهرسازی  وزارت  در  زیربنا 

این سه مورد را به زودترین فرصت حل کنم:
- رد آب های سطحی و باران از شهرک به 

کانال آب وزیرآباد؛
برق  مورد موضوع  در  ایجاد هماهنگی   -
برای  تروجان  شرکت  و  برشنا  شرکت  بین 
در  میگاوات   20 سب استیشن  یک  ساختن 

داخل شهرک؛
میان  در  که  برق  پایه ی  یک  برداشتن   -
جاده ی  با  تقاطع  در  و  شهرک  شرقی  جاده ی 
مجلس  هر  در  و  داشت  قرار  کابل  حلقوی 

ویکتور از آن شکایت می کرد.
با توجه به عنوان این نوشته، از چگونگی 
پیشرفت کار درباره ی دو مورد اول صرف نظر 
می شود و صرف به مورد سوم که کوچک ترین 

و کم اهمیت ترین آن بود، پرداخته می شود.
همکاری  شهرک،  کارهای  نهایی ساختن 
صندوق  می طلبید:  را  نهاد  چندین  مشترک 
خیره ی ابوظبی )تمویل کننده(؛ شرکت تروجان 
مسکن  و  شهرسازی  وزارت  )تطبیق کننده(؛ 
)مالک  خانه سازی  تصدی  شهرک(؛  )مالک 
کانالیزاسیون  و  آبرسانی  شرکت  زمین(؛  قبلی 
برشنا  شرکت  آب(؛  )تامین کننده ی  افغانستان 
و  کابل  شهرداری  برق(؛  کننده ی  )تامین 

فرماندهی پولیس کابل. 

آن پایه ی برق مدت ها پیش از ساخته شدن 
جاده ی  کنار  در  شهرک  داخل  جاده های 
حلقوی کابل نصب شده بود. بعدا که جاده ی 
شرقی شهرک اعمار شد، دیده شد که این پایه 
در وسط جاده قرار گرفته است و پیش از آن که 
جاده ی شهرک به جاده ی حلقوی وصل شود، 
این پایه به عنوان یک مانع قد برافراشته است. 
پایه ی ملکیت شهرداری کابل بود، ولی برق آن 
این موضوع  را شرکت برشنا وصل کرده بود. 
در مجلس صحبت شد و قرار شد که ریاست 
زیربنا با نهادهای ذیربط هماهنگی کند تا پایه 
از جای فعلی اش برداشته شود و حدود سه متر 

طرف  دیگر نصب شود. 
جناب  کابل،  شهرداری   15 ناحیه  رییس 
ادارات دخیل  از سایر  نمایندگانی  احمدزی و 
سر  بر  همه  و  داشتند  حضور  پایه  بحث  در 
رفع  مشکل  زودتر  هرچه  تا  کردیم  توافق  آن 
به  و  نوشتم  مکتوبی  من  روز  آن  فردای  شود. 
مجلس  اعضای  به  سالک  امیرالدین  امضای 
بعدی  اجراآت  برای  تا  فرستادم  گذشته  روز 
یک  نباشد.  میان  در  اداری  و  قانونی  مشکلی 

عبیداهلل مهدی 

سرگذشت یک پایه  ی برق در دولت افغانستان

داستان  افغانستان«  دولت  در  برق  پایه ی  یک  »سرگذشت 
که  است  ناهماهنگی هایی  و  چالش ها  کارشکنی ها،  غم انگیز 
ادارات و اشخاص در مسیر توسعه ی افغانستان قرار می دهند. 
تالش های شماری از ادارات و افراد، با موجی از مشکل تراشی ها 
و کارشکنی های بیهوده و گاهی ناخواسته روبه رو می شود. به 
یک شهردار،  وزیر،  دو  اجرایی شدن خواست  و  توافق رسیدن 
یک معین، چندین رییس و چندین منصب دار نظامی، برای 
جابه جایی یک پایه ی برق بیش از دو ماه زمان برد. این گوشه ی 
کوچکی از وضعیت عمومی دولت در شهر کابل است؛ شاید 
بتوان وضعیت عمومی در اطراف و والیت های دورافتاده را بر 

این اساس قیاس کرد. 
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جلیل رونق

پروجکت سندیکتـ  امین صیقل

مترجم: جلیل پژواک
معمای افغانستان

گزارش وارونه ی امنیتی از مراکز ثبت نام رای دهندگان 
در ولسوالی قره باغ غزنی

ــی،  ــرف غن ــوری 2018 اش در جن
به طــور  افغانســتان،  رییس جمهــور 
ــه  ــرد ک ــراف ک ــکارا اعت ــی و آش علن
ــت وی  ــکا، دول ــت امری ــدون حمای ب
ــد  ــتان نمی توان ــی افغانس ــش مل و ارت
نیــز  امــروز  بیــاورد.  دوام  زیــاد 
وضعیــت همــان اســت: دولــت دچــار 
ــتان  ــش افغانس ــامانی اســت و ارت نابس
ــر شــورش تحــت  ــختی در براب ــه س ب
رهبــری طالبــان مقاومــت می کنــد.

ترمــپ،  دونالــد  این حــال  بــا 
متحــده،  ایــاالت  رییس جمهــور 
می خواهــد کــه در صــورت امــکان 
از طریــق یــک توافــق سیاســی امریــکا 
جنــگ  یــک  بــه  کــه  آنچــه  از  را 
ــت،  ــده اس ــل ش ــروزی تبدی غیرقابل پی
و  طالبــان  همین طــور  کنــد.  جــدا 
قانع کننــده ای  دلیــل  حامیان شــان 
از  دســت  به راحتــی  کــه  ندارنــد 
ــده  ــاالت متح ــتان و ای ــت افغانس دول
ــی  ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــد و ب بردارن
افغانســتان،  در  متضــاد  منافــع 
ایــاالت  جداگانــه ی  تالش هــای 
ــت یابی  ــرای دس ــیه ب ــده و روس متح
بــه یــک توافــق پایــدار، ممکــن اســت 

بــه موفقیــت نرســد.
مشــکل افغانســتان اساســا نظامــی 
ــنگین  ــات س ــود تلف ــا وج ــت. ب نیس
از  )بیــش  افغانســتان  ملــی  ارتــش 
 )2014 شــروع  از  کشــته  هــزار   45
و افزایــش ناامنــی در ایــن کشــور، 
ــهرهای  ــقوط ش ــته از س ــش توانس ارت
بــزرگ به دســت طالبــان جلوگیــری 
ــاالنه  ــک س ــه، کم ــن زمین ــد. در ای کن
ایــاالت  حــدودا 4 میلیــارد دالــری 
ــتان  ــی افغانس ــش مل ــه ارت ــده ب متح
همــراه بــا همــکاری عملیاتــی، حیاتــی 

ــت. ــوده اس ب
وضعیــت رو بــه بدترشــدن امنیتــی 
نشــان دهنده ی  بیش تــر  افغانســتان 
ــت.  ــه ای اس ــی و منطق ــل سیاس عوام
ــتان  ــری، افغانس ــز دیگ ــل از هرچی قب
ــه  ــاالت متحــده ب ــه ی ای ــان حمل از زم

بـــا گذشـــت ده روز از رونـــد 
رأی دهنـــدگان  عمومـــی  ثبت نـــام 
از  شـــماری  غزنـــی،  والیـــت  در 
باشـــندگان  و  محلـــی  مقام هـــای 
ایـــن والیـــت می گوینـــد کـــه در 
ــام  ــز ثبت نـ ــاغ مراکـ ــوالی قره بـ ولسـ
امـــن  مناطـــق  در  رأی دهنـــدگان 
»اشـــتباه«  گزارش هـــای  براســـاس 
شـــده  اعـــالم  مســـدود  امنیتـــی 
ــر از  ــمار دیگـ ــن شـ ــت. همچنیـ اسـ
ــوالی در  ــن ولسـ ــن ایـ ــق ناامـ مناطـ
ـــده و  ـــده ش ـــن خوان ـــزارش ام ـــن گ ای
مراکـــز ثبت نـــام رأی دهنـــدگان در آن  

ــت. ــاز اسـ ــق بـ مناطـ
فقیـــری، رییـــس  نصیراحمـــد 
بـــه  غزنـــی  والیتـــی  شـــورای 
روزنامـــه اطالعـــات روز می گویـــد 
کـــه براســـاس ایـــن گزارش هـــا، 
ـــن  ـــق ناام ـــز در مناط ـــون 1۶ مرک هم اکن
ـــت و در  ـــال اس ـــاغ فع ـــوالی قره ب ولس
ـــوالی  ـــن ولس ـــن ای ـــق ام ـــی مناط متباق
ثبت نـــام  بـــرای  مرکـــزی  هیـــچ 

ــت. ــال نیسـ ــدگان فعـ رأی دهنـ
ولســـوالی قره بـــاغ در جنـــوب 
ولســـوالی های  از  غزنـــی  شـــهر 
در  می آیـــد.  به حســـاب  ناامـــن 
ایـــن ولســـوالی ۳۳ مرکـــز از ســـوی 
ـــور  ـــات کش ـــتقل انتخاب ـــیون مس کمیس
تثبیـــت شـــده اســـت کـــه صرفـــا 1۶ 
ـــکالت  ـــه مش ـــاس آنچ ـــز آن براس مرک
بـــاز  می شـــد،  خوانـــده  امنیتـــی 

اســـت. 
مراکـــز فعـــال در روســـتاهای 

عربســتان  و  پاکســتان  اســتراتژیک 
ایــاالت  خصومت هــای  ســعودی، 
ــتان و  ــتی پاکس ــران، دوس ــده و ای متح
چیــن، تنش هــای مــرزی دوره ای هنــد 
ــده و  ــاالت متح ــت ای ــن و رقاب و چی
ــده شــده اســت.  روســیه در هــم پیچی
افغانســتان بــه میــدان نبــرد کشــورهای 
ــل  ــزرگ تبدی ــای ب ــه  و قدرت ه منطق
شــده اســت کــه هرکــدام مانعــی 
ــن  ــراروی حــل و فصــل سیاســی ای ف

ــد. کشــور دارن
تالش هــای اخیــر ایــاالت متحــده 

کمیســـیون  او،  گفتـــه ی  بـــه 
ـــات از گـــزارش امنیتـــی دو ســـال  انتخاب
پیـــش در دوران والیـــت عبدالکریـــم 
متیـــن در تثبیـــت مراکـــز فعـــال و 
ــدگان در  ــام رأی دهنـ ــال ثبت نـ غیرفعـ

غزنـــی اســـتفاده کـــرده اســـت. 
کمیســـیون انتخابـــات امـــا ایـــن 
می افزایـــد  کـــرده،  رد  را  گفته هـــا 
ــای  ــر مبنـ ــیون بـ ــن کمیسـ ــه ایـ کـ
مســـئوالن  امنیتـــی  گزارش هـــای 
ـــام  ـــز ثبت ن ـــی، 1۶ مرک ـــی در غزن محل
رأی دهنـــدگان را در قره بـــاغ فعـــال 

کـــرده اســـت. 
ــر  ــس دفتـ ــد، رییـ ــر مومنـ نصیـ
والیـــت  در  انتخابـــات  کمیســـیون 
غزنـــی تأکیـــد می کنـــد: »تصمیـــم 
و فعالیـــت مـــا در هماهنگـــی بـــا 
مســـئوالن محلـــی گرفتـــه شـــده 

اســـت .«
ــا  ــان بـ ــم، همزمـ ــویی هـ از سـ
آغـــاز رونـــد ثبت نـــام رأی دهنـــدگان 
در 18 جـــوزا، شـــماری از باشـــندگان 
قره بـــاغ از مقـــام والیـــت و دفتـــر 
غزنـــی  در  انتخابـــات  کمیســـیون 
مراکـــز  کـــه  بودنـــد  خواســـته 
ثبت نـــام رأی دهنـــدگان را در مناطـــق 
ــال  ــوالی فعـ ــن ولسـ ــین ایـ هزاره نشـ

کننـــد. 
بـــه گفتـــه ی ایـــن باشـــندگان 
ــان  ــه آنـ ــت بـ ــی والیـ ــاغ، والـ قره بـ
روز  تـــا  کـــه  می دهـــد  وعـــده 
ــته )22  ــه ی گذشـ ــنبه ی هفتـ چهارشـ
نشســـت  برگـــزاری  بـــا  جـــوزا( 

کنــون ضعیــف و تقریبــا به طــور کامــل 
ــده  ــاالت متح ــت ای ــه حمای ــته ب وابس
ــه،  ــت. در نتیج ــوده اس ــش ب و متحدان
افغانســتان در برابــر درنده خویــی و 
رفتــار غارت گرانــه ی همســایگانش، 
و  چشــم  و  پاکســتان  به ویــژه 
رقابــت  و  منطقــه ای  هم چشــمی 
آســیب پذیر  بــزرگ  قدرت هــای 

ــت. ــوده اس ب
درگیــری افغانســتان اکنــون عمیقــا 
بــا اختــالف هنــد و پاکســتان، رقابــت 
ایــران و عربســتان ســعودی، مشــارکت 

بـــا نماینـــده ی کمیســـیون انتخابـــات 
هزاره نشـــین  ســـاحات  داشـــت، 
گرفتـــه  امـــن  مناطـــق  به عنـــوان 
جلســـه ی  در  امـــا  بـــود،  شـــده 
ـــور  ـــب حض ـــی صاح ـــه وال ـــدی ک بع
داشـــته، ایـــن مناطـــق به صـــورت 
سازمان دهی شـــده حـــذف شـــده و 
ـــوع  ـــن موض ـــذف ای ـــرای ح ـــی ب دالیل

نیـــز ارایـــه نشـــده اســـت.«
ـــاون  ـــغ، مع ـــن مبل ـــد امی ـــا محم ام
والـــی غزنـــی موضـــوع تحریـــف 
ـــاغ  ـــی قره ب ـــت امنیت ـــزارش از وضعی گ
ــز  ــه مراکـ ــد کـ ــرده، می گویـ را رد کـ
ـــت های  ـــتباها« از لیس ـــدودمانده »اش مس
بـــا  امنیتـــی  جلســـات  در  قبلـــی 
ـــات  ـــیون انتخاب ـــر کمیس ـــئوالن دفت مس
در غزنـــی جـــا مانـــده بـــوده اســـت. 
ــه زودی لیســـت  ــه بـ ــد کـ او می افزایـ
مرکـــز  بـــه  و  تهیـــه  اصالحـــی 
فرســـتاده خواهـــد شـــد تـــا ثبت نـــام 
ــز  ــز نیـ ــن مراکـ ــدگان در ایـ رأی دهنـ

آغـــاز شـــود.
نـــوری،  عـــارف  محمـــد 
ســـخن گوی والـــی غزنـــی برگـــزاری 
ــز  ــت مراکـ ــورد تثبیـ ــتی در مـ نشسـ
ثبت نـــام رأی دهنـــدگان در والیـــت 
ــی و  ــای محلـ ــان مقام هـ ــی میـ غزنـ
مســـئوالن کمیســـیون انتخابـــات را 
ــه از  ــد کـ ــح می کنـ ــرده، تصریـ رد کـ
ـــا  ـــرف ت ـــن ط ـــه ای ـــش ب ـــال پی دو س
ــن  ــه ای روی ایـ ــچ جلسـ ــون هیـ کنـ
ــزار نشـــده  موضـــوع در غزنـــی برگـ

اســـت. 

ایــن کشــور، ابتــدا در دوران پســاطالبان 
ــرزی )2001  ــد ک ــور حام رییس جمه
ــت  ــا در اداره ی دول - 2014( و متعاقب
فعلــی، یعنــی حکومــت وحــدت ملــی 
ــه  ــری ک ــی، از رهب ــور غن رییس جمه
بــه آن نیــاز دارد، برخــوردار نبــوده 

اســت.
غــرب امیــدوار بــود کــه ایــن 
جــای شخصی ســازی  بــه  رهبــران 
قــدرت در ایــن کشــور، بــرای تقویــت 
نهادینه ســازی  و  ملــی  وحــدت 
کــرد.  خواهنــد  تــالش  سیاســت 

ــان،  ــازار، خونیـ ــکرکوت، لیونی بـ عسـ
بهادورکـــی،  ملـــوک،  نوروزخیـــل، 
شـــیرخان، بـــازار قره بـــاغ، قلبـــی، 
ــاران،  ــه  ی بـ ــکی، قلعـ ــه، موشـ قرچـ
گنگـــی، شـــیر بـــاال، شـــیر پاییـــن و 
کـــدی جمـــرات قـــرار دارد. ایـــن 
ولســـوالی  شـــرق  در  روســـتاها 
و  پشتون نشـــین  عمدتـــا  قره بـــاغ 
ــه ی  ــه گفتـ ــه بـ ــد کـ ــن می باشـ ناامـ
قره بـــاغ،  باشـــندگان  از  شـــماری 
ــرای  ــان بـ ــروه طالبـ ــز اداری گـ مرکـ
ایـــن ولســـوالی نیـــز در روســـتای 

دارد. موقعیـــت  نوروزخیـــل 
همچنـــان روســـتاهای میـــرک، 
آییـــن، جنگلـــگ، قلیاقـــل، بلدرغـــان، 
نختـــه، قلـــوچ بـــاال، ســـه ده قلـــوچ، 
ــدره،  ــوه، بیـ ــنگ ده گلکـ ــوه، سـ گلکـ
ــی،  ــه ترقانـ ــه، جتنـ ــو، نی قلعـ زردالـ
شـــاکی نوکـــه، ده راضـــی و طاقچیـــن 
از روســـتاهایی بـــوده اســـت کـــه 
مراکـــز ثبت نـــام رأی دهنـــدگان در 
آن تثبیـــت شـــده، ولـــی بـــه علـــت 
گـــزارش  در  آن  »ناامن خوانـــدن« 
از  هم اکنـــون  امنیتـــی،  نهادهـــای 
ـــات  ـــتقل انتخاب ـــیون مس ـــوی کمیس س
مســـدود اعـــالم شـــده اســـت. ایـــن 
مناطـــق در غـــرب ولســـوالی قره بـــاغ 

عمدتـــا هزاره نشـــین اســـت. 
از تحریف در گزارش تا محروم کردن 

هزاره ها از حق رأی
ـــی  ـــی غزن ـــورای والیت ـــس ش ریی
ــردن  ــم فعال کـ ــه تصمیـ ــد کـ می گویـ
1۶ مرکـــز ثبت نـــام رأی دهنـــدگان 

بــرای دســت یابی بــه یــک توافــق 
سیاســی تــا کنــون ناموفــق بوده اســت. 
افغان-امریکایــی،  زلمــی خلیــل زاد  
نماینــده ویــژه ی ایــاالت متحــده بــرای 
مصالحــه افغانســتان کــه ماموریــت 
صلح جویانــه اش را در مــاه ســپتامبر 
ــرفت  ــرد، پیش ــاز ک ــته آغ ــال گذش س
ــت. در  ــته اس ــر داش ــه صف ــک ب نزدی
ــفته بازار  ــور از آش ــرای عب ــع، او ب واق
سیاســی افغانســتان و منطقــه دســت و 

پــا می زنــد.
دخالــت  علــت  بــه  خلیــل زاد 
در  افغانســتان  در  بحث برانگیــزش 
طــول بیــش از ســه دهــه به عنــوان 
امریکایــی  نومحافظــه کار  یــک 
ــا بی اعتمــادی بســیاری  خودخوانــده، ب
از رهبــران افغــان از جملــه غنــی و 
ــت. او  ــه اس ــه مواج ــای منطق دولت ه
ایــران را کــه یکــی از همســایه های 
بانفــوذ افغانســتان اســت، در رونــد 
گرفتــه  نادیــده  خــود  مشــورتی 
ــا  ــز ب ــکو نی ــالم آباد و مس ــت. اس اس
ــتانی  ــای ضدپاکس ــه دیدگاه ه ــه ب توج
گذشــته ی  خلیــل زاد و انتقــاد وی از 
ــه  ــیه، ب ــه ای روس ــای منطق جاه طلبی ه

او بــه دیــده ی شــک می نگرنــد.

ـــیدگی  ـــوع رس ـــن موض ـــه ای ـــی، ب امنیت
می شـــود. آقـــای حبیبـــی در ایـــن 
مـــورد می گویـــد کـــه کمیســـیون 
ــا  ــی تـ ــئوالن محلـ ــات و مسـ انتخابـ
ــا  ــردن و یـ ــورد فعال کـ ــون در مـ کنـ
غیرفعال مانـــدن ایـــن مراکـــز بـــه 
ــت. ــیده اسـ ــخصی نرسـ ــق مشـ توافـ
کمیســـیون  حـــال  همیـــن  در 
انتخابـــات می گویـــد در صورتـــی 
ـــرای  ـــی ب ـــی در غزن ـــه نهادهـــای امنیت ک
تأمیـــن امنیـــت مراکـــز مسدودشـــده 
ــد،  ــی کننـ ــالم آمادگـ ــاغ اعـ در قره بـ
کمیســـیون ایـــن مراکـــز را فعـــال 

خواهـــد کـــرد.
عبدالعزیـــز  هـــم  ســـویی  از 
ســـخن گوی  معـــاون  ابراهیمـــی، 

قدیمــی  رســم  عــوض،  در  امــا 
در  کــن«،  حکومــت  و  »تفرقه انــداز 
ــه ای،  ــی، قبیل ــای قوم ــار مرزبندی ه کن
ــاد  ــن فس ــی و همچنی ــی و فرهنگ زبان
ــالم در سیاســت ورزی  ــت ناس و مدیری
ــت.  ــوده اس ــب ب ــت مداران غال سیاس
ــایه  ــتان در س ــران افغانس ــز رهب تمرک
به دســت آوردن  قالبــی،  دموکراســی 
ــت  ــه قیم ــخصی ب ــوذ ش ــدرت و نف ق

ــت. ــوده اس ــی ب ــع مل مناف
ــت  ــب نیس ــای تعج ــن، ج بنابرای
کــه دولــت افغانســتان از ســال 2001 تا 

در مناطـــق پشتون نشـــین ولســـوالی 
گزارش هـــای  براســـاس  قره بـــاغ 
ــی و  ــئوالن امنیتـ ــده ی مسـ تحریف شـ
ـــی  ـــت امنیت ـــی از وضعی ـــت محل حکوم
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــوالی، گرفت ـــن ولس ای
ـــفانه  ـــت: »متأس ـــری گف ـــای فقی آق
طبـــق  انتخابـــات  کمیســـیون 
خواســـته های شـــخصی مســـئوالن 
والیـــت  و  ولســـوالی  در  محلـــی 
ــرد ه  ــاذ کـ ــان را اتخـ ــن تصامیم شـ ایـ

اســـت.« 
در همیـــن حـــال عبدالملـــک 
در  قومـــی  متنفـــذان  از  حبیبـــی، 
ولســـوالی قره بـــاغ بـــه روزنامـــه 
اطالعـــات روز می گویـــد در مناطقـــی 
ــام  ــده ی ثبت نـ ــز تثبیت شـ ــه مراکـ کـ
رأی دهنـــدگان مســـدود اعـــالم شـــده 
ـــق  ـــایر مناط ـــا س ـــه ب ـــت، در مقایس اس
ایـــن ولســـوالی امن تـــر می باشـــد. 
ــم  ــن تصمیـ ــه ی او، ایـ ــه گفتـ بـ
کمیســـیون انتخابـــات بـــه هـــدف 
قومـــی  اقلیـــت  محروم کـــردن 
از  ولســـوالی  ایـــن  »هزاره هـــا«ی 
ـــده  ـــه ش ـــات گرفت ـــق رأی در انتخاب ح

ــت.  اسـ
او بـــا نام گرفتـــن از وحیـــداهلل 
تأکیـــد  غزنـــی  والـــی  کلیـــم زی، 
می کنـــد کـــه آقـــای کلیـــم زی از 
جملـــه ی کســـانی اســـت کـــه در 
ـــام  ـــز ثبت ن ـــدودماندن مراک ـــدد مس ص
ــت: »در  ــین اسـ ــق هزاره نشـ در مناطـ
جلســـه ای کـــه آمـــر امنیـــت، معیـــن 
امنیـــت ملـــی و شـــماری از متنفـــذان 

درگیری افغانستان اکنون عمیقا با اختالف هند 
سعودی،  عربستان  و  ایران  رقابت  پاکستان،  و 
عربستان  و  پاکستان  استراتژیک  مشارکت 
ایران،  و  متحده  ایاالت  خصومت های  سعودی، 
مرزی  تنش های  چین،  و  پاکستان  دوستی 
و  متحده  ایاالت  رقابت  و  و چین  هند  دوره ای 
روسیه در هم پیچیده شده است. افغانستان به 
میدان نبرد کشورهای منطقه  و قدرت های بزرگ 
تبدیل شده است که هرکدام مانعی فراروی حل و 

فصل سیاسی این کشور دارند.
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لطف علی سلطانی

پیروزی با دست خالی؛ تیم ملی فوتسال 
افغانستان شگفت ساز می شود؟

خلیــل زاد  کــه  امتیــازی  تنهــا 
دســت  بــه  طالبــان  از  کنــون  تــا 
چندین بــار  از  ـ پــس  اســت  آورده 
دیــدار بــا نماینــدگان ایــن گــروه 
ــان  ــه طالب ــت ک ــن اس ــه ـ ای در دوح
ــتان  ــاک افغانس ــد داد خ ــازه نخواه اج
ــاالت  ــه ای ــه علی ــدام خصمان ــرای اق ب
ــود.  ــتفاده ش ــش اس ــده و متحدان متح
ــه خــروج  ــن وعــده مشــروط ب ــا ای ام
تمــام نیروهــای خارجــی از افغانســتان 
ــته  ــل زاد نتوانس ــن خلی ــت. همچنی اس
طالبــان را متقاعــد کنــد کــه حکومــت 
هرچیــزی  به عنــوان  را  افغانســتان 
ایــاالت  دست نشــانده ی  به جــز 
متحــده، بــه رســمیت بشناســند و وارد 
ــوند. ــا آن ش ــتقیم ب ــوی مس گفت وگ
از  روســیه  همین حــال،  در 
برگــزاری  بــا   2018 ســال  ابتــدای 
ــکو،  ــه در مس ــت چندجانب ــد نشس چن
خــودش  صلح جویانــه ی  ابتــکارات 
ــت.  ــرده اس ــال ک ــتان دنب را در افغانس
شــخصیت های  طالبــان،  نماینــدگان 
برجســته ی افغانســتان )بــه رهبــری 
کــرزی، کــه اکنــون از ایــاالت متحــده 
ــات و  ــی در آوردن ثب ــر کوتاه به خاط
امنیــت بــه افغانســتان، انتقــاد می کنــد(، 

می افزایـــد  انتخابـــات  کمیســـیون 
ـــز در  ـــیون نی ـــن کمیس ـــری ای ـــه رهب ک
ـــه  و  ـــرار گرفت ـــن موضـــوع ق ـــان ای جری
ـــز،  ـــن مراک ـــدن ای ـــورت فعال ش در ص
ممکـــن به صـــورت »اســـتثنا« مـــدت 
ثبت نـــام رأی دهنـــدگان را تمدیـــد 

کنـــد.
چهار  در  ثبت نام  مراکز  مسدودبودن 

ولسوالی غزنی
ـــز  ـــات 40۶ مرک ـــیون انتخاب کمیس
ــی را  ــدگان در غزنـ ــام رأی دهنـ ثبت نـ
ـــه  ـــه از آن جمل ـــرده اســـت ک ـــت ک تثبی
براســـاس آنچـــه مشـــکالت امنیتـــی 
خوانـــده شـــد، 247 مرکـــز فعـــال در 
ـــون  ـــد. اکن ـــزارش ش ـــت گ ـــن والی ای
دفتـــر والیتـــی کمیســـیون انتخابـــات 

و  افغانســتان  نزدیــک  همســایگان 
شــرکت کنندگان  جملــه  از  هنــد 

بودنــد. مســکو  نشســت های 
دولــت غنــی نشســت های مســکو 
را مغایــر اتحــادش بــا ایــاالت متحــده 
می دیــد، امــا بــا آن هــم، مصلحــت 
ــد کــه ســفیر افغانســتان در روســیه  دی
ــه در  ــت ک ــن نشس ــن دور ای در آخری
اواخــر مــاه مــی برگــزار شــد، شــرکت 
کنــد. امــا بــا توجــه بــه این کــه طالبــان 
ــد، چــه  ــس کنن حاضــر نیســتند آتش ب
برســد بــه توافــق دربــاره ی ســایر 
ــز  ــن نشســت ها نی مســایل اساســی، ای

ــت. ــته اس ــی نداش ــه ی ملموس نتیج
ــده  ــاالت متح ــای ای ــر تالش ه اگ
ــق  ــک تواف ــاد ی ــرای ایج ــیه ب و روس
سیاســی پایــدار در افغانســتان شکســت 
ــورای  ــی ش ــج عضــو دایم بخــورد، پن
ــن  ــد ممک ــل متح ــازمان مل ــت س امنی
ــاع  ــک اجم ــاد ی ــه ایج ــاز ب ــت نی اس
ــد و بعــد  ــدا کنن ــان خودشــان پی در می
ــم  تصمیم شــان را براســاس فصــل هفت
منشــور ســازمان ملــل متحــد در مــورد 
تهدیــدات و صلــح جهانــی، پیــاده 
کننــد. هــدف متقاعدکــردن همســایگان 
ــه توقــف دخالــت نیابتــی  افغانســتان ب
در ایــن کشــور در راســتای حمایــت از 
منافع شــان، تســهیل خــروج مســئوالنه 
ــده و  ــاالت متح ــای ای ــم نیروه و منظ
ــن  ــور و تضمی ــن کش ــش از ای متحدان
افغانســتان  جئوپلیتیــک  بی طرفــی 
ــش  ــن کشــور پی ــه ای ــری ک ــد، ام باش
ــی اش در 40  ــروع مشــکالت فعل از ش

ــود. ــد ب ــش، از آن بهره من ــال پی س
در آن زمــان، افغانســتان بــه کمــک 
و فشــار کافــی بــرای حرکــت دادن 
جهــت  در  کشــور  ایــن  رهبــران 
دســت یابی بــه یــک اجمــاع ملــی 
ــاز  ــان، نی ــور ش ــود و کش ــر خ به خاط
مــردم  متاســفانه،  داشــت.  خواهــد 
ــت  ــن اس ــتان ممک ــده ی افغانس رنج دی
روز  آن  شــاهد  زودی هــا  ایــن  بــه 

نباشــند.

 19 از  کـــه  می گویـــد  غزنـــی  در 
ــز  ــوالی در ایـــن والیـــت، مراکـ ولسـ
ثبت نـــام رأی دهنـــدگان در چهـــار 
ولســـوالی اجرســـتان، گیـــرو، نـــاوه و 
رشـــیدان به گونـــه ی کامـــل مســـدود 

می باشـــد.
ـــر، 140  ـــن دفت ـــار ای ـــاس آم براس
مرکـــز هم اکنـــون در 15 ولســـوالی 
ــی 107  ــت و متباقـ ــاز اسـ ــی بـ غزنـ
ــل  ــون به دلیـ ــا کنـ ــر تـ ــز دیگـ مرکـ
ـــت.  ـــده اس ـــاز نش ـــی ب ـــکالت امنیت مش
بـــه گفتـــه ی معـــاون ســـخن گوی 
ـــاز  ـــات از آغ ـــتقل انتخاب ـــیون مس کمیس
در  رأی دهنـــدگان  ثبت نـــام  رونـــد 
ـــزار  ـــه ه ـــدود س ـــون، ح ـــا کن ـــی ت غزن

نفـــر ثبت نـــام کرده انـــد.

کـه کرکـت افغانسـتان از پاکسـتان متأثر 
شـده اسـت: »شـمار زیـادی از بچه های 
تیـم ملـی در ایـران تمریـن کرده اند. حتا 
جوانانـی در تیـم ملی انـد کـه در لیـگ 

برتـر فوتسـال ایـران بـازی می کنند.«
آقـای رحیمـی رابطه ی خـوب کادر 
مربـی  بازی کنـان و همین طـور  و  فنـی 
دیگـر  عوامـل  از  را  حرفـه ای  و  فعـال 

موفقیـت تیـم فوتسـال می دانـد. 
تیـم  مربـی  ممـرک،  عبدالـرزاق 
فوتسـال افغانسـتان، از جملـه  مهاجـران 
افغـان بـود کـه در ایـران در کنـار کار، 
فوتبـال هـم تمرین می کـرد. او در سـال 
1۳85 بـه کشـور برگشـت و کارش را 
محلـی  تیم هـای  در  بازیکـن  به عنـوان 
کابـل آغـاز کـرد. آقـای ممرک در سـال 
مربی گـری  مجـوز  خورشـیدی   1۳88
و  گرفـت  را  فوتبـال 
در  ترتیـب  ایـن  بـه 
به عنـوان   201۳ سـال 
ملـی  تیـم  مربـی 
فوتسـال کشـور کارش 
آقـای  کـرد.  آغـاز  را 
ممـرک در سـال 2017 
دو  کسـب  بـه  موفـق 
 B و   A مجـوز  نـوع 
فوتبـال  مربی گـری 
شـد. او در سـال 201۶ 
بـا تیـم ملـی فوتسـال 
کشـور  بزرگ سـاالن 
آسـیایی  المپیـک  در 
ترکمنسـتان  در  کـه 
برگـزار شـده بـود، در 
تیم هـای قدرتمند  میان 
را  چهـارم  مقـام  آسـیا 

آورد. به دسـت 
رحیمـی  آقـای 
معتقـد اسـت کـه اگـر در تورنمنت های 
بازی هـای  بین المللـی  و  منطقـه ای 
در  تیـم  ایـن  بـرای  بیش تـر  تدارکاتـی 
نظـر گرفتـه شـود، قطعـا تیـم فوتسـال 
افغانسـتان یکـی از مدعیـان درجه یـک 
قهرمانـی آسـیا در هـر دو رده ی پایـه و 

بـود.  خواهـد  بزرگ سـاالن 
بـا  کـه  می گویـد  رحیمـی  آقـای 
توجه به درخشـش ملی پوشـان فوتسال، 
توجـه دولـت و فدراسـیون فوتبـال بـه 

ایـن رشـته خیلـی کـم اسـت. 
می گویـد  فوتسـال  تیـم  مربـی 
امکاناتـی کـه بـرای تیم ملی فوتسـال در 
نظـر گرفته شـده، خیلی کم اسـت و اگر 
قرار باشـد امکاناتـی در اختیـار تیم قرار 
بگیـرد، طی مراحـل آن به حدی دشـوار 
اسـت که اعضـای کادر فنـی و بازی کنان 

تیـم از آن منصـرف می شـوند. 
بـه گفتـه ی آقـای ممـرک، از لحاظ 
امکانـات و امتیـازات، تیـم ملی فوتسـال 
افغانسـتان بـه سـایر تیم های کـه در این 
رقابت هـا اشـتراک کرده انـد، اصـال قابل 

مقایسـه نیست. 
تیم ملی فوتسـال زیر 20 سـال تنها 
20 روز قبـل از شـروع ایـن مسـابقات 
اردوی تمرینـی خـود را در کابـل آغـاز 
کوتاه مدتـی  خیلـی  اردوی  »مـا  کـرد: 
دیگـر  بـا  را  خودمـان  وقتـی  داشـتیم. 
کشـورها مقایسـه می کنیـم، اصـال قابـل 
مقایسـه نیسـت. ایـران بـا آن کـه میزبـان 
اسـت، سـه ماه اسـت که اردوی تمرینی 
دارد؛ اردوی تمرینـی خـارج از کشـور و 

داخـل کشـور.« 
بـه گفته ی آقـای ممـرک در اردوی 
ایـن  آغـاز  از  پیـش  کـه  روزه ی   20
مسـابقات در کابـل برگـزار شـد، بـرای 
هـر بازیکـن روزانـه 500 افغانـی هزینه 
در نظـر گرفتـه شـده بـود کـه مصـرف 
غـذای بازی کنـان را هم تأمیـن نمی کرد. 
آقـای ممـرک می گوید ملی پوشـان دیگر 
کشـورها از تمامـی بیمه هـا برخوردارند 
و رژیـم غذایـی منظم دارنـد، درحالی که 
هیـچ یـک از بازی کنان تیم ملی فوتسـال 
حتـا دسـتمزد ندارند و تمـام مصارف به 

عهـده ی خـود آنان اسـت. 
او بـه اطالعـات روز می گویـد کـه 
همیشـه ایـن جملـه را بـه شـاگردانش 
مبـارزه  یـک  »امـروز  می کنـد:  گوشـزد 
غـرور  از  شـما  کـه  مبـارزه ای  داریـم؛ 
ملت تـان دفـاع کنیـد. بـرای مـا لبخندی 
کـه روی لب ملـت می نشـیند و غروری 
کـه بـه ملت مـا دسـت می دهـد، بهترین 

دسـت آورد اسـت.«
در مسـابقات المپیـک آسـیایی کـه 
چهـار سـال قبـل در ترکمنسـتان برگزار 
شـد، تیـم فوتسـال افغانسـتان بـه مقـام 
چهـارم دسـت یافـت، امـا بـه گفتـه ی 
آقـای ممـرک از همـان زمـان تـا کنـون 
هیـچ توجهـی بـه تیـم فوتسـال نشـد و 
ایـن بی مهری هـا و بی توجهی هـا تـا این 

مسـابقات کنونـی دوام دارد. 
به رغـم  می گویـد  ممـرک  آقـای 
تمامـی کم کاری هـا و کم لطفی هایـی کـه 
در حـق تیـم ملـی  فوتسـال می شـود، با 
آن هـم تیـم ملـی کشـور تـا یک قدمـی 

قهرمانـی پیـش رفتـه اسـت.
در سـال 1۳8۶  نخسـتین بار  بـرای 
تیـم ملی فوتسـال کشـور تشـکیل شـد. 
تیم ملی فوتسـال بزرگ سـاالن کشور در 
سـال 2009 اولین دیدار بیرون از کشـور 

را در چیـن تجربـه کرد. 

تیـم ملـی فوتسـال زیـر 20 سـال 
افغانسـتان در مرحله ی حذفی مسـابقات 
قهرمانـی زیـر 20 سـال آسـیا در یـک 
بـازی خیره کننـده بـا نتیجـه ی ۳ بـر 2 
داد.  را شکسـت  تایلنـد  قدرتمنـد  تیـم 
ملی پوشـان کشـور بـا یـک بـرد در برابر 
برابـر  در  شکسـت  یـک  و  هنگ  ُکنـگ 
ایـران بـا سـه امتیـاز بـرای نخسـتین بار 
ایـن  نهایـی  یک چهـارم  مرحلـه ی  بـه 
قـرار  اسـت.  کـرده  صعـود  مسـابقات 
اسـت ملی پوشـان کشـور در مرحلـه ی 
نیمه نهایـی بـه مصـاف اندونیزیـا بـرود. 
فوتسـال  تیم هـای  افغانسـتان،  کنـار  در 
ایـران، جاپـان و اندونیزیـا بـه مرحلـه ی 
نیمه نهایـی ایـن مسـابقات راه یافته انـد.
مسـابقات فوتسـال قهرمانی زیر 20 
سـال آسـیا از روز جمعـه 24 جـوزا بـه 
میزبانـی ایـران در شـهر تبریـز در حـال 
رقابت هـا  ایـن  در  اسـت.  برگـزاری 
افغانسـتان بـا 14 بازیکـن و شـش کادر 

فنـی حضـور یافتـه اسـت. 
در  افغانسـتان  فوتسـال  ملـی  تیـم 
مرحلـه ی مقدماتـی بـا پیـروزی در برابر 
هنگ  کنـگ و شکسـت در برابـر ایـران 
از  دوم  تیـم  به عنـوان  امتیـاز  سـه  بـا 
گـروه A بـه مرحله ی یک چهـارم نهایی 
صعـود کـرده بـود. در کنـار افغانسـتان 
تیم هـای ایـران، تایلنـد، لبنـان، جاپـان، 
ویتنـام، اندونیـزی و عـراق بـه مرحله ی 
تیم هـای  رسـیدند.  نهایـی  یک چهـارم 
هنگ کنـگ، قرغیزسـتان، تاجیکسـتان و 
چیـن به ترتیـب از گـروه اول تـا چهـارم 
از صعـود بـه مرحله ی یک چهـارم نهایی 

جاماندنـد.
راه یابـی تیـم ملـی فوتسـال زیر 20 
سـال افغانسـتان بـه مرحلـه ی نیمه نهایی 
رقابت هـای قهرمانـی آسـیا از این حیث 
قابـل توجه اسـت که بازی کنـان این تیم 
فقـط 20 روز پیـش از آغاز مسـابقات در 
در  بـود،  کـرده  تمریـن  کشـور  داخـل 
حالـی تیم هـای رقیـب هـر کـدام پیـش 
از مسـابقات دسـت کم سـه مـاه اردوی 
تمرینـی داخـل و خارج کشـور را تجربه 

کرده انـد. 
روز  افغانسـتان  فوتسـال  تیـم 
پنج شـنبه )2۳ جوزا( کشـور را به مقصد 
از  پـس  روز  یـک  کـرد.  تـرک  ایـران 
رسـیدن بـه ایـران در یک بازی دوسـتانه 
جاپان را با نتیجه ی 4 بر ۳ شکسـت داد. 
پـس از آن تیـم ملـی بـا درخشـش 
مرحلـه ی  تـا  را  خـودش  خـوب، 
نیمه نهایی رسـاند. ملی پوشـان کشـور در 
مرحلـه ی نیمه نهایـی بـا اندونیـزی بازی 

می کنـد. 

تیـم  مربـی  ممـرک،  عبدالـرزاق 
مصاحبـه  در  افغانسـتان  فوتسـال  ملـی 
و  روحیـه  روز،  اطالعـات  روزنامـه  بـا 
عالـی  را  کشـور  ملی پوشـان  انگیـزه ی 
در  هـم  تیـم  »اعضـای  کـرد:  توصیـف 
زمـان تمرینات و هم در زمان مسـابقات 
برخـوردار  عالـی  و  بـاال  روحیـه ی  از 

بوده انـد.«
هـر  در  افغـان  مهاجـران  هرچنـد 
دارنـد،  گسـترده  حضـور  ایـران  شـهر 
امـا بـه گفتـه ی آقـای ممـرک، در سـالن 
مسـابقات حضـور آنـان خیلـی کم رنگ 
اسـت: »در دیـدار برابـر هنگ کنگ کم تر 
از 10 هـوادار در سـالن حضـور داشـتند 
و ملی پوشان شـان را تشـویق می کردند.«
تیـم ملـی فوتسـال زیـر 20 سـال 
افغانسـتان در حالـی به مصـاف تیم های 

رفتـه  آسـیا  قدرتمنـد 
از  کـه  شـده  موفـق  و 
امکانات  حداقلی تریـن 
که بـرای یـک تیم ملی 
بهره منـد  اسـت،  نیـاز 

نیسـت.
ن  سـا شنا ر کا
بخـش  سـهم  ورزش 
خصوصی در فوتسـال، 
ایـن  کم هزینه بـودن 
ورزشـی،  رشـته ی 
ایـران  بـه  مهاجـرت 
را  خـوب  مربـی  و 
موفقیـت  دالیـل  از 
فوتسـال  ملی پوشـان 
رقابت هـای  کشـور در 
عنـوان  آسـیا  قهرمانـی 

 . می کننـد
بـه اعتقـاد نعمـت 
کارشـناس  رحیمـی، 

کـه  آن جایـی  از  ورزشـی،  خبرنـگار  و 
اسـت،  کم هزینـه  بـازی  یـک  فوتسـال 
آن  در  فعـال  سـهم  خصوصـی  بخـش 
در  فوتسـال  »موفقیـت  اسـت:  گرفتـه 
یکـی  دارد.  زیـادی  دالیـل  افغانسـتان 
فوتسـال  کـه  اسـت  ایـن  عواملـش  از 
هزینـه ی خیلـی کـم نسـبت بـه سـایر 
رشـته ها دارد. بخـش خصوصـی تنها در 
رشـته ی ورزشـی که بسـیار وارد شده و 
روی آن سـرمایه گذاری کـرده، فوتسـال 
اسـت. مثـال در هـر کوچـه ی کابـل یک 

دارد« وجـود  فوتسـال  سـالن 
افـزون بـر این مهاجرت بـه ایران از 
دالیـل دیگری اسـت کـه آقـای رحیمی 
از آن به عنـوان عامـل رشـد فوتسـال یاد 
می کند. به گفته ی او فوتسـال افغانسـتان 
از ایـران متأثـر شـده اسـت، همانطـور 

عبدالرزاق ممرک، 
مربی تیم ملی 

فوتسال افغانستان 
در مصاحبه با 

روزنامه اطالعات 
روز، روحیه و 

انگیزه ی ملی پوشان 
کشور را عالی 
توصیف کرد: 

»اعضای تیم هم در 
زمان تمرینات و هم 
در زمان مسابقات از 
روحیه ی باال و عالی 
برخوردار بوده اند.«

درگیری افغانستان اکنون عمیقا با اختالف هند 
سعودی،  عربستان  و  ایران  رقابت  پاکستان،  و 
عربستان  و  پاکستان  استراتژیک  مشارکت 
ایران،  و  متحده  ایاالت  خصومت های  سعودی، 
مرزی  تنش های  چین،  و  پاکستان  دوستی 
و  متحده  ایاالت  رقابت  و  و چین  هند  دوره ای 
روسیه در هم پیچیده شده است. افغانستان به 
میدان نبرد کشورهای منطقه  و قدرت های بزرگ 
تبدیل شده است که هرکدام مانعی فراروی حل و 

فصل سیاسی این کشور دارند.
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پیکر ُمرسی به خاک سپرده شد
اطالعـات روز: درحالی کـه تحقیق دربـاره ی چگونگی 
مـرگ محمـد مرسـی انجـام نشـده اسـت، وکیـل مدافـع 
در  او  پیکـر  تدفیـن  مصـراز  پیشـین  رییس جمهـوری 
گورسـتانی در شـهرک نصـر خبـر دادنـد. خانـواده مرسـی 
امنیتـی  تدابیـر شـدید  بـا  کـه  او  مراسـم خاکسـپاری  در 
برگزار شـد، شـرکت داشـتند. فعـاالن حقوق بشـر خواهان 

تحقیقـات مسـتقل دربـاره مـرگ مرسـی شـده اند.
بـه گـزارش رادیـو زمانـه، عبدالمنعـم عبدالمقصـود، 
عضـو تیـم وکالـت محمـد مرسـی، رییس جمهوری سـابق 
مصـر سه شـنبه )28 جـوزا / 18 جـون( اعالم کـرد که پیکر 
مرسـی در گورسـتانی در غـرب شـهرک نصـر، واقـع در 

نزدیکـی قاهـره بـه خاک سـپرده شـد.
عبدالمقصـود گفـت خانـواده مرسـی، هـم در مراسـم 
مسـجد زنـدان تـورا در قاهـره شـرکت کردنـد و هـم در 

مراسـم خاکسـپاری در گورسـتان شـهرک نصـر.
عبـداهلل مرسـی، پسـر محمـد مرسـی گفتـه بـود کـه 

مقامـات امنیتـی بـا درخواسـت خانواده مرسـی بـرای دفن 
او در آرامـگاه خانوادگـی در زادگاهـش در اسـتان الشـرقیه 
در شـمال مصـر مخالفـت کردنـد و او را در گورسـتانی که 
در آن اسـالم گرایان را دفـن می کننـد، بـه خـاک سـپردند.

مأمـوران امنیتـی بـه روزنامه نـگاران هشـدار دادنـد که 
از مراسـم خاکسـپاری عکـس نگیرنـد. آن هـا همچنین مانع 

از حضـور روزنامه نـگاران در شـهر زادگاه مرسـی شـدند.
محمد مرسـی ۶7 سـاله، سـال 201۳ پس از اعتراضات 
مردمـی علیـه دولـت او، بـا کودتـای نظامـی ارتـش برکنار 
اتهـام  بـه  ابتـدا  و  دسـت گیر  برکنـاری  از  پـس  او  شـد. 
»سـازماندهی حملـه به زنـدان قاهره با همـکاری حماس و 
حـزب اهلل لبنان در جریـان انقالب 2011« بـه اعدام محکوم 
شـد. ایـن حکـم و نیز حکـم حبس ابـد او بعدتر لغو شـد. 
مرسـی پـس از تحـوالت سیاسـی مصـر در سـال 2012 بـا 
رأی آزاد مـردم نخسـتین رییس جمهـوری این کشـور شـد. 
اسـالم گرایان اخوان المسـلمین از او حمایـت می کردنـد و 

پـس از کودتـای ارتـش شـمار زیـادی از آن هـا دسـت گیر 
شدند.

در طـول مـدت زندان، مرسـی که مبتال بـه بیماری قند 
)دیابـت( بـود، اغلـب در سـلول انفـرادی نگهداری شـد و 
بخـش بزرگـی از ایـن دوران را بـدون اجازه مالقات به سـر 
بـرد. خانـواده او تنهـا توانسـت سـه بار بـا او مالقـات کند. 
در ایـن دوران مرسـی بـه اتهامـات مختلـف بارهـا در برابر 

دادگاه قـرار گرفت.
در آغـاز جلسـات دادرسـی، مرسـی بارها با شـدت و 
عصبانیـت سـخنانی ایـراد کـرد کـه همیـن موجـب شـد تا 
قضـات دسـتور دادند او در یـک قفس شیشـه ای در دادگاه 

حضـور یابد تـا بتواننـد صـدای او را خامـوش کنند.
گـروه اخوان المسـلمین روز دوشـنبه دولـت را متهم به 
»قتل« محمد مرسـی از طریق نگهداری او در شـرایط دشوار 
زنـدان کـرد. ایـن گـروه خواسـتار تحقیقـات بین المللی در 
مـورد مـرگ مرسـی شـد و از مصری هـا خواسـت تـا بـا 
مقابـل سـفارتخانه های مصـر در  برگـزاری تظاهـرات در 

سراسـر جهان دسـت بـه اعتـراض بزنند.
در سـاعات پایانی دوشـنبه شب، دادسـتانی مصر اعالم 
کـرد کـه پیکـر مرسـی بـرای تعییـن علـت مـرگ او مـورد 
بررسـی قـرار می گیـرد. تلویزیـون دولتـی مصـر، با اشـاره 
بـه یـک منبع پزشـکی بی نـام، گفته بـود که او پـس از یک 

حملـه قلبـی جان خـود را از دسـت داد.
یـک مقـام قضائـی مصر گفت مرسـی روز دوشـنبه در 
دادگاه از داخـل قفـس شیشـه ای صحبت کرد و هشـدار داد 

کـه »اسـرار بسـیاری« دارد و می توانـد آن هـا را ارایه دهد.
بـه  مرسـی  محمـد  وکالی  از  یکـی  مـدور،  کامـل 
آخریـن  در  موکلـش  کـه  اسـت  گفتـه  آسوشـیتدپرس 
کـه  کـرده  پافشـاری  موضـوع  ایـن  بـر  همچنـان  دادگاه 
دولتـی  تلویزیـون  اسـت.  مصـر  قانونـی  رییس جمهـوری 
اعـالم کـرد کـه مرسـی قبـل از این که بـه بیمارسـتان منتقل 

شـود، فـوت کـرد.
خبرگـزاری آناتولـی ترکیه که خبر مرگ محمد مرسـی 

را به شـکل گسـترده ای بازتاب داده، نوشـته اسـت که گروه 
ناظـر بـر حقـوق بشـر در امریـکا بـا انتشـار اطالعیـه ای از 
شـورای حقوق بشـر سـازمان ملـل متحد درخواسـت کرده 
کـه در نشسـت آتـی خود در تاریـخ 24 جـون تحقیقات از 
مقامـات مصـری در مـورد چگونگی درگذشـت مرسـی در 

سـالن دادگاه را آغـاز کند.
در ایـن اطالعیـه گفته شـده کـه مرسـی به خانـواده اش 
گفتـه بـود در سـلولش تخـت نـدارد و پشـت و گردنـش 
از خوابیـدن بـر روی بتـن سـرد بـه شـدت درد می کنـد. 
همچنیـن چشـم چـپ مرسـی مشـکل داشـته و پزشـک 
زنـدان بـه او گفته که امـکان عمل جراحی چشـم او وجود 
دارد، امـا مراقبت هـای پـس از جراحـی صـورت نخواهـد 
گرفـت. درخواسـت مکرر مرسـی برای معاینه نیز از سـوی 
پرسـنل پزشـکی رد شـده اسـت. همچنین مرسـی به سبب 
نگرانـی از سـالمتی خـود غذای زنـدان را نمی خـورده و از 

مـواد غذایـی کنسـروی اسـتفاده می کرده اسـت.
یـک عضو خانواده مرسـی نیز گفته اسـت کـه او اجازه 

خواندن روزنامه و تماشـای تلویزیون را نداشـته است.
ماگدالنـا مغربـی، مدیـر بخـش خاورمیانـه و شـمال 
آفریقـا در سـازمان عفـو بین الملـل، در مـورد مرگ مرسـی 
گفـت »سـئواالت جـدی در مـورد رفتـار بـا او در زنـدان 

دارد«. وجـود 
مغربـی از مقامات مصر خواسـت تا دسـتور »تحقیقات 
بی طرفانـه، دقیـق و شـفاف در مـورد چگونگـی مـرگ او، 
همچنین شـرایط بازداشـتش و دسترسـی او به مراقبت های 

پزشـکی« را صـادر کنند.
در یـک فایـل شـنیداری از یکـی از جلسـات محاکمه 
محمد مرسـی در سـال 2017، او از دادگاه شـکایت می کند 
کـه کامـاًل او را جـدا کرده انـد و قـادر بـه دیـدن و شـنیدن 
وکالی خـود نیسـت و چشـم هایش از انعـکاس روشـنایی 
داخـل قفس دچار مشـکل اسـت. او در این فایـل می گوید: 
»مـن نمی دانـم کجا هسـتم. میله پشـت میله، شیشـه پشـت 

شیشـه. انعـکاس تصاویرم باعث سـرگیجه می شـود.«

بـردارد. منطقـه 
پسـکوف،  دمیتـری  هم زمـان 
ریاسـت جمهوری  سـخن گوی 
روسـیه هـم خواهـان خویشـتن داری 
گفتـه  و  شـده  مختلـف  طرف هـای 
اسـت که روسـیه مایل نیسـت شـاهد 
اقداماتی باشـد کـه تنش های تـازه  در 
منطقـه ای ایجـاد کنـد کـه هـم اکنون 

اسـت. بی ثبـات  هـم 

اطالعـات روز: روسـیه از امریکا 
»تـالش   کـه  اقداماتـی  بـه  خواسـته 
بـه  ایـران  تحریـک  بـرای  آگاهانـه 
جنـگ« خوانده، پایان دهـد و از اعزام 
نیـروی نظامـی بیش تر به خـاور میانه 

خـودداری کنـد.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، 
چیـن هم بـا دعـوت امریکا، ایـران و 
دیگر کشـورهای درگیـر در تنش های 
خاورمیانه به خویشـتن داری، از تهران 
خواسـته اسـت کـه توافق هسـته ای با 
همیـن  »بـه  را  جهانـی  قدرت هـای 

سـادگی رهـا نکند.«
سـرگئی ریابکـف، معـاون وزیـر 
 18 سه شـنبه  روز  روسـیه،  خارجـه 
خبرنـگاران  بـه  جـوزا(   28( جـون 
گفـت کـه مسـکو بارها بـه امریـکا و 
متحـدان منطقه ایش دربـاره »باال بردن 
بی مالحظـه و بی مسـئولیت تنـش در 
انفجـار« هشـدار  منطقـه ای در حـال 

اسـت. داده 
روز دوشـنبه سرپرسـت وزارت 
دفـاع امریکا اعـالم کرد که واشـنگتن 
قصـد دارد حدود هزار نیـروی نظامی 
دیگـر »بـا اهـداف دفاعـی« بـه خاور 

توجـه تأمین نشـدن منافعـش در قالب 
توافق هسـته ای و تحریم هـای امریکا، 
اجـرای تعهـدات خـود در برجـام را 
کاهـش می دهـد. امریـکا ایـران را بـه 
کـرده،  متهـم  هسـته ای«  »باج گیـری 
امـا اروپـا می گویـد منتظـر گـزارش 

بازرسـان بین المللـی خواهـد مانـد.
خارجـه ی  وزیـر  یـی،  وانـگ 
چیـن، روز سه شـنبه گفـت واشـنگتن 

نگرانی چین
وانـگ یـی، وزیـر خارجـه چین 
دیگـر  و  ایـران  امریـکا،  دعـوت  بـا 
تنش هـای  در  درگیـر  کشـورهای 
خاورمیانه به خویشـتن داری، از تهران 
خواسـته اسـت کـه توافق هسـته ای با 
همیـن  »بـه  را  جهانـی  قدرت هـای 

سـادگی رهـا نکنـد.«
ایـران اعـالم کـرده اسـت کـه با 

میانـه اعـزام کند.
ایـن اعـالم در پـی بـاال گرفتـن 
تنـش میـان ایران و امریـکا و حمله به 
دو نفت کـش خارجی در دریای عمان 
انتشـار  بـا  امریـکا  صـورت گرفـت. 
می گویـد  ویدیوهایـی  و  عکس هـا 
سـپاه در حملـه به نفت کش ها دسـت 
داشـته اسـت. مقام هـای ایرانـی ایـن 

اتهامـات را رد کرده انـد.
روسـیه  خارجـه  وزیـر  معـاون 
گفتـه اسـت: »آنچه شـاهدش هسـتیم 
تالش هـای بی پایـان و مـدام امریـکا 
بـرای شـدت بخشـیدن به فشـارهای 
بلـه،  و  اقتصـادی،  روانـی،  سیاسـی، 
نظامـی بـه ایـران بـه شـیوه ای کامـال 
تحریک آمیـز اسـت. ایـن اقدامـات را 
قدم برداشـتن  جـز  چیـزی  نمی تـوان 
آگاهانـه در مسـیری بـرای تحریک به 

کـرد.« تعبیر  جنـگ 
وجـود  بـا  امریـکا  مقام هـای 
تهدیدهـا  و  هشـدارها  افزایـش 
می گوینـد خواهـان جنـگ بـا ایـران 
نیسـتند. آقـای ریابکـف گفتـه اسـت 
اگـر امریـکا جنـگ نمی خواهـد بایـد 
در  نیروهایـش  افزایـش  از  دسـت 

بـرای حـل اختالفات بـا تهـران نباید 
به »فشـارهای شـدید« متوسـل شـود.

او گفـت: »مـا از همـه طرف هـا 
منطقـی  برخـورد  کـه  می خواهیـم 
داشـته باشـند و ضمن خویشـتن داری 
اقدامـی نکننـد که تنش هـای منطقه ای 

را تشـدید کنـد.«
اسـت:  گفتـه  وانـگ  آقـای 
»امیدواریـم ایـران محتاطانـه تصمیـم 
بگیـرد و ایـن توافـق )هسـته ای( را به 

نکنـد.« رهـا  سـادگی  همیـن 
او همچنیـن از امریـکا خواسـته 
اسـت »روش فشـارهای شـدید خـود 
را تغییـر دهـد. رفتـار یکجانبه گرایانـه 
جایـی در حقـوق بین الملـل نـدارد و 

بـه بحرانـی بزرگتـر می انجامـد.«
چین بزرگترین مشـتری خارجی 
امریـکا  و  اسـت  بـوده  ایـران  نفـت 
بایـد  چینـی  شـرکت های  می گویـد 
را  ایـران  علیـه  امریـکا  تحریم هـای 

رعایـت کننـد.
دور زدن تحریم هـای ایـران یکی 
از مسـایلی اسـت که امریکا در فشـار 
علیه شـرکت مخابراتی عمـده هواوی 

چیـن مطرح کرده اسـت.

هشدار روسیه به امریکا: 
ایران را به جنگ تحریک نکنید

ــن  ــکا در تازه تری ــوری امری ــپ رییس جمه ــد ترم ــات روز: دونال اطالع
واکنــش بــه حملــه بــه دو نفت کــش در دریــای عمــان گفــت کــه »تــا کنــون 

ایــن حمــالت بســیار کوچــک بــوده اســت.«

ــه  ــا هفته نام ــو ب ــک گفت وگ ــپ در ی ــنال، ترم ــران انترنش ــل از ای ــه نق ب
امریکایــی تایــم، دوشــنبه )27 جــوزا( همچنیــن  اهمیــت اســتراتیژیک دریــای 

ــد. ــر از گذشــته« خوان ــکا را »کم ت ــاالت متحــده امری ــرای ای عمــان ب
ــه »پیشــرفت های عظیــم دو ســال و نیــم گذشــته امریــکا  ــا اشــاره ب او  ب
ــه را متفــاوت از قبــل  در حــوزه انــرژی« موقعیــت کشــور خــود در خاورمیان
ــد  ــه نفــت در حــال ســاخت  ان ــه خطــوط لول ــی ک ــد. او گفــت در حال خوان
ــن  ــور دارد، ای ــه حض ــت در خاورمیان ــرای نف ــکا ب ــد امری ــی می گوین و بعض

ــرژی« اســت. کشــور  یــک »صادرکننــده ان
رییس جمهــوری امریــکا در ایــن مصاحبــه بــار دیگــر ارزیابی هــای 
ســرویس اطالعاتــی کشــورش دربــاره نقــش ایــران در حمــالت دریــای عمــان 

ــا آن مخالــف باشــند.« ــادی ب را تاییــد کــرد و گفــت: »فکــر نکنــم افــراد زی
ترمــپ بــا مقایســه موقعیــت ایــران دربرابــر امریــکا بــا زمانــی کــه او بــه 
ــت  ــن کشــور در حــال حاضــر یــک حال ــدرت رســید، اظهــار کــرد کــه ای ق
ــه  ــی ک ــح داد در زمان ــورد توضی ــن م ــز دارد. او در همی ــر خصومت آمی کم ت
ــکا  ــا امری ــکا و م ــر امری ــان »مرگ ب ــرد، شعارش ــا می ک ــام را امض ــران برج ای
را نابــود خواهیــم کــرد« بــود، امــا »دیگــر ایــن شــعار را نمی شــنوم و انتظــار 

هــم نــدارم کــه بشــنوم.«
ــرای  ــت ب ــن اس ــکا ممک ــه امری ــرد ک ــد ک ــال تاکی ــن ح ــپ در عی ترم
جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه ســالح هســته ای از »گزینــه نظامــی« اســتفاده 

کنــد.
ــخن  ــران س ــه ای ــی علی ــه  نظام ــتفاده از گزین ــکان اس ــی از ام او در حال
گفــت کــه دربــاره جنــگ بــرای حفــظ منابــع بین المللــی نفــت ابــراز تردیــد 

کــرد.
ــه  ــه چ ــن ک ــاره ای ــوالی درب ــه س ــخ ب ــکا در پاس ــوری امری رییس جمه
ــه او  ــران« می شــود، گفــت ک ــا ای ــگ ب ــه »جن ــی موجــب مالحظــه گزین عامل
بــه صــورت قطعــی مخالــف ســالح های هســته ای اســت، امــا در مــورد ایــن 

ــم.« ــظ می کن ــوال را حف ــت س ــاله »عالم مس
ایــن موضع گیــری ترمــپ در حالــی اســت کــه حســن روحانــی، 
رییس جمهــوری ایــران، روز سه شــنبه 28 جــوزا اعــالم کــرد کــه »پایــان ایــن 
نبــرد پیــروزی ملــت خواهــد بــود چــون طــرف مقابــل مــا ملت هــا نیســتند، 
مــا بــا هیــچ ملتــی نمی جنگیــم، طــرف مقابــل مــا یــک عــده سیاســتمدار کــم 

تجربه انــد.«

دونالد ترمپ: 
ممکن است از گزینه ی  نظامی علیه ایران استفاده کنیم



معتبــر  روزنامــه 
ــی  ــپ فرانســه مدع اکی
نیمــار  کــه  شــد 
جدایــی  درخواســت 
خــود از پــاری ســن 
تحویــل  را  ژرمــن 
اســت. داده  باشــگاه 

ــر  ــای اخی در روزه
زیــادی  خبرهــای 
دربــاره بازگشــت نیمــار 

ــخنان  ــت و س ــیده اس ــوش رس ــه گ ــلونا ب ــه بارس ب
تنــدی کــه رئیــس قطــری ایــن باشــگاه فرانســوی بر 
زبــان آورد احتمــال ایــن جدایــی را قــوت بخشــید.

روزنامــه اکیــپ فرانســه تاکیــد کــرد کــه نیمــار 
ــن  ــاری س ــگاه پ ــود از باش ــی خ ــت جدای درخواس

ــن باشــگاه داده اســت. ــه ای ژرمــن را رســماً ب
ــار  ــه نیم ــی ک ــه خوب ــپ رابط ــته اکی ــه نوش ب
بــا لیونــل مســی دارد باعــث شــده تــا ایــن بازیکــن 
عالقــه بــه بازگشــت بــه آبــی اناری هــا داشــته 

ــد. باش
ــاری  ــگاه پ ــه باش ــت ک ــان نوش ــپ در پای اکی
ــه بارســلونا  ــرای بازگردانــدن نیمــار ب ســن ژرمــن ب
ــد  ــی نخواه ــورو راض ــون ی ــر از ۲۰۰ میلی ــه کمت ب
شــد و البتــه احتمــال معاوضــه بــا بازیکنانــی چــون 

ــود دارد. ــم وج ــه ه ــان دمبل ــو و عثم کوتینی
نیمــار در تابســتان ۲۰۱۷ بــا ۲۲۲ میلیــون یورو 
از بارســلونا بــه پــاری ســن ژرمــن پیوســت امــا هرگز 
ــاری  ــورش در پ ــل حض ــن دو فص ــت در ای نتوانس
ــیب  ــد و آس ــرآورده کن ــارات را ب ــن انتظ ــن ژرم س
دیدگی هــای زیــاد از یــک طــرف و حاشــیه های 
ــق  ــد ناموف ــا او خری ــده ت ــث ش ــی گاه باع گاه و ب
بــرای تیــم فرانســوی باشــد و احتمــال جدایــی او در 

ــاد باشــد. تابســتان زی

اکیپ تایید کرد؛ 
درخواست بازگشت نیمار 

به بارسلونا

مارکـوس یورنته هافبـک دفاعی 
جـوان رئـال مادرید، به احتمـال زیاد 
فصـل بعـد در اتلتیکـو تـوپ خواهـد 

زد.
بـه نقـل از مـارکا، پـس از اینکه 
رودریگـو هرنانـدز بـه سـران اتلتیکو 
اعـالم کـرد کـه قصـد جدایـی دارد، 
آنهـا چنـدان متعجـب نشـدند چـرا 
کـه از قبـل مطلـع بودنـد که سـیتی 
قصـد پرداخت بند فسـخ ۷۰ میلیون 
یورویـی رودریگـو را دارد و بـه همین 
دلیـل از هفتـه هـا پیـش مذاکـره بـا 
جانشـین او یعنی مارکـوس یورنته را 

آغـاز کـرده بودند.
یورنتـه محصـول آکادمـی رئـال 
مادریـد اسـت و پس از درخشـش در 
آالوس کـه در آن بـه صـورت قرضـی 
بـازی مـی کـرد، بـه رئـال برگشـت. 
او چنـدان مـورد اعتمـاد زیـدان قرار 
ورود  بـا  قبـل  ولـی فصـل  نداشـت؛ 
لوپتگی و سـپس سـوالری، توانسـت 
جایگاهـی ثابـت در رئال پیـدا کند و 

کاسـیمیرو را نیمکـت نشـین کـرد.
رویـای  امـا  زیـدان  بازگشـت 
او  و  کـرد  آب  بـر  نقـش  را  یورنتـه 
مطابـق انتظـار بـه نیمکـت ذخیـره 

هـا تبعید شـد. او کـه پدرش سـابقه 
بـازی بـرای اتلتیکـو را دارد، از هفتـه 
پیـش بـا ایـن باشـگاه وارد مذاکـره 
شـده و بـه توافـق نهایـی نیز دسـت 
یافته اسـت. دیگو سیمئونه)سـرمربی 
اتلتیکـو( بـه او وعـده جایگاهی ثابت 
را داده و یورنتـه دیگـر عالقه ای برای 

بـازی بـا رئـال را نـدارد.
اتلتیکـو قصـد دارد پیشـنهادی 
4۰ میلیـون یورویـی بـه رئـال ارائـه 
دهـد و البته واضح اسـت کـه رئال به 
سـادگی قصـد از دسـت دادن بازیکن 
آکادمـی خود را ندارد اما نیاز باشـگاه 
بـرای فـروش بازیکـن به منظـور فرار 
از نقـض فرپلـی مالـی از  یـک طرف 
و از سـوی دیگـر عالقـه یورنتـه برای 
بـازی در اتلتیکو، احتماال سـران رئال 
را متقاعـد بـه پذیـرش پیشـنهاد تیم 

دوم شـهر مادریـد خواهـد کرد.
یورنتـه تنهـا در صورتـی از رئال 
اتلتیکـو  بـه  جـدا خواهـد شـد کـه 
بـرود چـرا کـه او قصـد دارد تحـت 
هـر شـرایطی در مادریـد بـه فوتبـال 
خـود ادامـه دهـد و بـه همیـن دلیل 
نیـز اخیرا پیشـنهاد اینتـر را رد کرد. 
یورنتـه بـا حضـور در ترکیـب ثابـت 
اتلتیکـو، مـی توانـد بـه پیراهـن تیم 
ملـی اسـپانیا نیـز برسـد و بـازی در 
لیـگ قهرمانـان را بـه عنـوان بازیکن 

اصلـی تجربـه کنـد.

برزیلی ها امیدی به قهرمانی سلسائو ندارند

از هفتــه گذشــته کوپــا آمــه 
ریــکا ۲۰۱9 در برزیــل آغــاز شــد 
ــروزی  ــا پی ــان کارش را ب و میزب

ــر بولیــوی آغــاز کــرد. 3-۰ ب
در جریــان بــازی بــا بولیــوی 
اتفــاق جالبــی رخ داد و هــواداران 
ــان نیمــه نخســت،  ــل در پای برزی
ــد.  ــو کردن ــان را ه ــان ش بازیکن

ــام را  ــار )ج ــود نیم ــل در نب برزی
ــت از دســت  ــه خاطــر مصدومی ب
 4۵ در  توانســت  اســت(  داده 
ــه  ــری ب ــازی بهت ــه دوم، ب دقیق
ــاز  ــه امتی ــذارد و س ــش بگ نمای
بــازی را بــه دســت آورد. بــا ایــن 
حــال مــردم برزیــل بــه ایــن تیــم 
چــه بــا نیمــار و چــه در نبــودش 

ــد. ــاد ندارن اعتم
وینیســیوس آپارســیدو، یــک 
راننــده برزیلــی بــه خبرنــگار آس 
گفــت: بــه تیــم ملی مــان اعتمــاد 
نداریــم. نیمــار؟ چــه بهتــر کــه در 
تیــم ملــی حضــور نــدارد. او تنهــا 
بــرای خودنمایــی بــازی می کنــد.

کروزیــرو،  هــوادار  آالن 

شــهر،  تیــم  پرافتخارتریــن 
ــد  ــای آپارســیدو را تایی صحبت ه
ــی  ــم مل ــازی تی ــت: ب ــرد و گف ک
نیمــار حضــور  زمانــی کــه  را 
ــه  ــدارم چــون هم دارد دوســت ن
ــدون  ــد. ب ــازی می کنن ــرای او ب ب
آزادانــه  بازیکنــان  دیگــر  او 
در  ملــی  تیــم  می کننــد.  کار 
آخریــن بــازی اش )پیــش از کوپــا 
خــوب  قطــر  برابــر  آمه ریــکا( 
بــازی نکــرد و مقابــل بولیــوی 
بهتــر بــازی کــرد امــا ایــن بــرای 

ــت. ــی نیس ــن کاف م
هــوادار  دیگــر  روجریــو 
ــم  ــرمربی تی ــاره س ــی درب برزیل
ملــی صحبــت کــرد و گفــت: تیته 
ــبی  ــرمربی مناس ــن س ــر م از نظ
بــرای تیــم ملــی نیســت. اگــر بــا 
ــود خورخــه ســامپائولی را  ــن ب م
انتخــاب می کــردم. او بهتریــن 
ــت  ــی اس ــم مل ــرای تی ــه ب گزین
هرچنــد می دانــم هرگــز یــک 

هدایــت  آرجانتینــی  ســرمربی 
برزیــل را بــر عهــده نخواهــد 

ــت. نگرف
در  افــزود:  ادامــه  در  او 
ــار  ــدارم نیم ــت ن ــت دوس حقیق
در  برزیــل  باشــد.  تیــم  در 
ــد از دیگــر  نبــودش بهتــر می توان
بازیکنــان اســتفاده کنــد. در هــر 
ــرا کســل  ــل م ــن برزی صــورت ای

. می کنــد
آپارســیدو  وینیوســیوس 
ــت:  ــل گف ــن برزی ــاره بهتری درب
ــازی اش  آخریــن برزیلــی کــه از ب
لــذت بــردم در جــام جهانــی 
ــس از آن  ــود. پ ــکا ب ۱994 آمری
ــرد و  ــد ک ــرا ناامی ــی م ــم مل تی
عالقــه ام را بــه سلســائو از دســت 

دادم.
ــل  ــال برزی ــی فوتب ــم مل تی
دومیــن  در  امــروز  بامــداد 
بــازی اش بــه مصــاف ونزوئــال 

رفــت.

هافبک رئال در آستانه پیوستن به اتلتیکو مادرید

بدینوسـیله بـه تاسـی از مـاده چهـل و سـوم قانـون تـدارکات بـه اطـالع عموم 
رسـانیده می شـود کـه وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری در نظر دارد تـا پروژه 
)تـدارک 8 قلـم خوراکـه حیوانـی و نایتروجـن مایـع ضـرورت ریاسـت خدمات 
اسـاس شـماره  بـه  بـاز داخلـی(  مالـداری و صحت حیوانـی تحـت داوطلبـی 
را بـه شـرکت دانـش نویـد لمیتد دارنـده جواز      
نمبـر )۰۱۰۱-۱4۱4۷( به قیمـت مجموعی مبلـغ )۵,638,9۵۱( پنج میلیون و 
شـش صد و سـی و هشـت هزار و نه صـد و پنجـاه و یـک افغانـی اعطـا نمایـد. 
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض در زمینـه داشـته باشـند، 
می تواننـد اعتـراض خویـش را از تاریـخ نشـراین اعـالن الـی هفـت روز تقویمی 
طـور کتبـی تـوام بـا دالیـل آن بـه ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت، 
آبیـاری و مالـداری واقـع کارته سـخی، جمـال مینه، وفـق احکام مـاده پنجاهم 

قانـون تـدارکات ارایـه نمایند. 
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرار داد نبـوده و الی تکمیـل میعـاد فوق الذکر و 

طـی مراحـل قانونی بعـدی، قـرار داد منعقد نخواهد شـد.

»اطالعیه تصمیم اعطا ی قرار داد«

دروازه بان برزیلی تیم لیورپول به تمجید ویژه از مدافع 
هالندی این تیم پرداخت.

با  لیورپول  دروازه بان  بکر  آلیسون  تایمز،  از  نقل  به 
تمجید از فیرجیل فان دایک گفت: فان دایک مدافع ویژه ای 
برای ما محسوب می شود. حضور او در زمین باعث می شود 
از اعتماد به نفس باالتری برخوردار شود. وقتی  که تیم ما 
ترکیب  در  را  است  غول  مثل  که  بزرگ  بازیکن  این  شما 
بازیکن  او  من  نظر  از  ترسانده اید.  را  حریفان  شاید  دارید، 
فوق العاده ای محسوب می شود. البته مدافعان خوب زیادی 
در تیم لیورپول هستند ولی فان دایک بازیکن ویژه ای است.

خود  حضور  اول  فصل  درباره  ساله   ۲6 دروازه بان  این 

بسیار  لیورپول  در  من  اول  فصل  گفت:  لیورپول  تیم  در 
خوب سپری شد. خاطرات خیلی خوبی از این فصل دارم و 
توانستم قهرمانی در لیگ قهرمانان را نیز به دست بیاورم که 
آرزوی هر فوتبالیستی است. هر روز که به تمرین می روم و 
بازی می کنم حس می کنم یک روز خاص است. حضور در 
لیورپول اتفاق بسیار خوبی برای من بوده است. من در تیم 
بازی کردم  بزرگی  بازیکنان  برابر  ایتالیا  لیگ  و  برزیل  ملی 
ولی حضور در لیگ برتر انگلیس باعث شد تا سطح بازی من 
باال برود و دروازه بان بهتری شوم. تمام تالش خودم را خواهم 
کرد تا در دومین فصل حضورم در لیورپول نیز موفق شوم و 
بتوانم پیروزی های بزرگی در کنار هواداران به دست بیاورم.

آلیسون: 
حریفان از فان دایک می ترسند

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120قیمت: 20 افغانی

200$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتها

Months 40006 افغانی
7000Annual افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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عیسا قلندر 

شما از چه صنایع ادبی بیش تر استفاده می کنید؟
از  منظورش  شوه.«  تازه  مه  زلیخای  که  یوسفه 
یوسف، بوتل آب و از زلیخا، حلقش بود. یاسین 
از جمله رفقایی است که مکتب نخوانده، اما تا 
دل تان بخواهد، شوخی و جوک بلد است. شماره 
کرده  ثبت  گوگل  نام  به  مبایلش  در  را  خانمش 

است. می گوید که خانمش همه چه را می داند. 
از  جمال زاده  مژده  آهنگ  راه،  مسیر  در 
برمی گشتیم  شادمان  ما  و  می شد  پخش  رادیو 
آیسکریم  برویم  که  بهارستان  سینمای  طرف 
پولیس  مامورین که رسیدیم،  کارته  بخوریم. در 
ترافیک با دنده ی ُسرخ رنگش در راه ما ایستاد تا 
ما لحظه ای توقف کنیم و کسانی که از مسیر باغ 
باال می آمدند، طرف کوته سنگی بروند. یکی از 
برادران با لندکروزر سیاهش بدون توجه به ترافیک 
یک  و  شکست  را  قاعده  توقف اش،  اشاره ی  و 
بی نظمی به تمام معنا را ایجاد کرد. پولیس ترافیک 
اول به او چیزی نگفت، اما کمی دورتر که رفت، از 
پشتش با صدای بلند گفت »حیف قند که مادرت 
بری تو خورده. پدرت هم صبح تا شام در پارلمان 
گردن می گیره که وکیل است، قانون جور می کنه. 
مه این اشاره را بری مادرکالن خود باال گرفتیم؟ 

بی شرف!« 
رسیدیم.  بهارستان  سینمای  به  ما  باآلخره 
وارد آیسکریم خانه شدیم. دور یک میز نشستیم و 
آیسکریم خواستیم. آیسکریم را نوش جان کردیم. 
البته در آیسکریم خانه هیچ کسی از صنایع استعاره، 
کنایه و تشبیه استفاده نکردند. انگار وقتی آیسکریم 
می خوریم، صنایع ادبی را در وجودمان یخ می زند. 

کاربرد صنایع ادبی در گفت وگوها و مباحث 
مانده  یادتان  اگر  مثال  است.  فراوان  نیز  سیاسی 
کدام  به خاطر  محقق  محمد  آقای  یک بار  باشد، 
کاری از رییس جمهور اشرف غنی انتقاد کرده بود 
و آقای غنی به جواب محقق گفته بود »اگه کار 
می تانی، بسم اهلل! اگه نمی تانی، چادر به سر خود 
انداخته و در خانه ات باش! برنج و لوبیایته حواله 
می کنیم.« بعدش هم که فعالین مدنی و حقوق زن 
باالی رییس جمهور آن قدر اعتراض کردند که او 
از  معذرت خواهی  صنعت  قالب  در  شد  مجبور 
تمام خانم ها/ بانوان به خاطر فحشی که داده بود، 

معذرت بخواهد.
همین دیروز یا پریروز بود که داکتر عبداهلل 
اشرف  آقای  می ترسد  گفت  رسانه ها  به  عبداهلل 
غنی از آزادی طالبان به عنوان کمپاین انتخاباتی 
این یک کنایه است. مراد  استفاده کند. می بینید! 
عبداهلل عبداهلل قطعا این نبوده است. بلکه او بیش تر 
نگران این است که برای سومین بار، پنجاه به عالوه 
یک درصد آرا را به دست بیاورد، اما نتواند از آن 
حراست کند و در نهایت رییس اجراییه یا وزیر 
باشید، شورای  اگر متوجه شده  یا  خارجه شود. 
نامزدان ریاست جمهوری گفته که اگر غنی دست 
را  انتخابات  برندارد،  انتخابات  سازماندهی  از 
تحریم خواهند کرد. منظور این نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری این است که از همین حاال یک 
ماه  تا  کنند.  پا  و  دست  برای خودشان  فرار  راه 
میزان ممکن یک عالم اتفاق دیگر بیفتد و برای 
این ها به صورت قطعی ثابت شود که در انتخابات 

بازنده خواهند بود، پس چه چیزی بهتر از یک 
فرار آبرومندانه؟!

مثال  یک  فقط  نیاورم،  درد  به  را  شما  سر 
کنید. وقتی می شنویم که فالن  دیگر هم تحمل 
آقای  که  گفته  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد 
در  خودش  نفع  به  حکومت  امکانات  از  غنی 
این  می کند،  استفاده  ریاست جمهوری  انتخابات 
یک استغاره است. استغاره را نفهمیدید؟ استغاره 
کسانی  معموال  است.  ادبی  جدید  صنعت  یک 
استفاده می کنند که خود شان قبال در تقلب و فساد 
و تنگ کردن عرصه ی رقابت نقش داشته، و حاال 
از تکنیک خودشان علیه خودشان استفاده می شود. 
متوصل  استغاره ها  به چنین  حاال هم کسانی که 
می شوند، خوب می فهمند که غنی امکانات مانند 
رای دهی،  برگه های  خالی،  صندوق  هیلی کوپتر، 
استیکر، ماشین های استیکرخوان، دشت و بیابان را 
در اختیار دارد و ممکن یک ترکیب چندصدهزار 
ورقی از این امکانات را به نمایش بگذارد. متوجه 
باشید که استخاره صنعت ادبی نیست، استخاره 
تمام شد. دیگر  مثال  یک صنعت مذهبی است. 

تحمل نکنید.
خالصه کالم، صنایع ادبی خیلی شیک اند. ما 
خواسته و ناخواسته از این صنایع استفاده می کنیم. 
به  این صنایع، خیلی  از  ناآگاهانه  استفاده  گاهی 
ضرر ما تمام می شود. مثل محقق که اجساد شهدای 
زابل را »گوشت قصابی« خواند و یک عالم نفرت 
برای خودش خرید. مطمیینا شما موارد بیش تری 

را می دانید. درود بر شما خوبان!

در ادبیات بحثی است به نام صنایع ادبی و در 
صنایع ادبی، استعاره، کنایه و تشبیه صنایع شیک و 
قشنگ اند. تعداد زیادی این صنایع ادبی را شاید 
ندانند، اما در گفت وگوهای روزانه ی شان به وفور 
دیروز  مثال،  طول  به  می کنند.  استفاده  این ها  از 
قرغه رفته بودیم و لب آب ایستاده بودیم. یکی 
از رفیقان ما به اسم نسیم از یک رفیق دیگر ما 
پای  تا  بالشت خواست. من سر  به اسم نجات، 
و یک  بلوز  از یک  غیر  کردم،  برانداز  را  نجات 
پتلون، چیزی دیگری باخود نداشت. نجات دست 
به جیب شد و آخر از همین نصوارهای هندی 
از جیبش  است،  نوشته  پاکت اش 555  که روی 
کشید و یکی به نسیم داد. تازه فهمیدم که منظور از 

بالشت، همان نصوار بوده است. از بس کیف کرده 
بودم، من هم نزدیک یک بالشت خواسته بودم. در 
همین حال چند جوان دیگر آن طرف تر کنار هم 
نشسته بودند و سگرت دود می کردند. نجات گفت 
که »اینه بخیر کاکا سور شد.« در اول فکر کردم 
همان بچه های نوجوان را که اتفاقا همه از نجات 
جوان تر بودند، کاکا می گوید. اما خیلی زود متوجه 
شدم که آن نوجوانان چرس داخل سگرت انداخته 
که اصطالح معمول آن سگریتی است و نجات به 

سگریتی کاکا می گوید.
در برگشت از قرغه، کنار یک کراچی توقف 
کردیم تا آب بخریم. وقتی من بوتل های آب را 
آوردم، یاسین از ست پیش رو گفت که »بده امو 


