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غنی از سفر به پاکستان
چه میخواهد؟

دیدار غنی و عمران خان در اسالمآباد؛
«اشتباهات گذشته در آینده تکرار نشود»

چند روز پس از سفر برخی
سیاستمدارا ِن عمدتا مخالف غنی به
پاکستان و اشتراک در «نشست صلح
افغانستان» ،رییسجمهور غنی به اسالم
آباد رفت .در اعالمیهها و گزارشهای
رسانهها ،آجنداهای گفتوگوی غنی
با مقامات پاکستانی ،همکاریهای
مشترک ،قطع خصومت و آموختن از
اتفاقات گذشته ،صلح ،امنیت و اتصال
منطقوی بر مبنای پروژههای اقتصادی
بزرگ عنوان شده است.
بهنظر میرسد آنچه در اعالمیهها
و گزارشهای رسانهها از سفر غنی به
پاکستان و فهوای گفتوگوها میان دو
طرف اطالعرسانی شده است ،روپوشی
است بر یک موضوع بحث اصلی دیگر.
دورهی قانونی کار حکومت وحدت
ملی در ماه جوزا به پایان رسیده بود
و چند صباحی که از عمر آن باقی
مانده ،ماحصل صدور رأی دادگاه عالی
مبنی بر دوام کار رییسجمهور غنی تا
برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
است .حکومتی که در پایان کارش قرار
دارد ،نمیتواند در خصوص مباحث
و طرحهایی مانند اتصال منطقوی به
واسطهی پروژههای کالن و زمانبر
اقتصادی با پاکستان به گفتوگو بنشیند.
افغانستان ،در آستانهی انتقال
قدرت سیاسی است .این انتقال
قدرت به واسطهی برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری یا انعقاد یک توافق
سیاسی و آغاز پروسهی صلح افغانستان
صورت میگیرد .با توجه به این اتفاق،
افغانستان در وضعیتی نیست که با
پاکستان بر سر پروژههای اقتصادی...
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دیدار غنی و عمران خان در اسالمآباد؛ «اشتباهات گذشته در آینده تکرار نشود»

منطقهای ،امورات تجـاری و تزانزیت کاال
و مسـایل ماننـد آن به گفتوگو بنشـیند.
واقعیـت ایـن اسـت کـه اولویـت
دولـت افغانسـتان در گفتوگـو بـا
پاکسـتان ،مسـایل سیاسـی و امنیتـی بـر
محـور انتخابات و پروسـهی صلح اسـت.
پروسـهی صلـح افغانسـتان در قامـت
گفتوگوهـای دوحـه ،زمانـی کلید خورد
کـه ایـاالت متحـده موفـق شـد بـا اعمال
فشـارهای اقتصادی و سیاسـی ،همسـویی
و همراهـی پاکسـتان در خصـوص ایـن
پروسـه را دسـتکم در ظاهـر جلـب
کنـد .در مذاکـرات صلح افغانسـتان ،نقش
و سـهم پاکسـتان ،برجسـته اسـت ،امـا
حکومت افغانسـتان در پروسـهی دوحه و
حتـا در سـطح گفتوگوهـای بیناالفغانی
در مسـکو و سـپس الهور ،نقـش چندانی
نـدارد و از ایـن مذاکرات به حاشـیه رانده
شـده اسـت .رییسجمهور غنـی توانی در
حکومـتاش نمیبینـد کـه بتوانـد بهدلیل
دورمانـدن از مذاکرات دوحـه و مذاکرات
بیناالفغانی مسـکو میان نمایندگان طالبان
و اپوزیسـیون حکومـت وحـدت ملی ،به
ایـاالت متحـده یـا روسـیه اعتـراض کند.
پـس از نشسـتهای مسـکو« ،نشسـت
صلـح افغانسـتان» در پاکسـتان با اشـتراک
چهرههـای سیاسـی عمدتـا مخالـف غنی
برگـزار شـد .یکـی از اهدافـی کـه غنی از
سـفرش به پاکسـتان دنبـال میکند ،تالش
بـرای متقاعدکـردن مقامـات اسلامآباد
مبنـی بـر ارتباطـات میـان دو کشـور بـر
محـور مناسـبات دولـت بـا دولت اسـت.
موضـوع دوم و البتـه اصلی ،بحث بر
سـر انتخابات ریاسـتجمهوری افغانستان
اسـت .رییسجمهـور غنـی ،بـه برگزاری
انتخابـات ریاسـتجمهوری اصـرار دارد،
زیـرا بیـم آن مـیرود در صورتی که موفق
بـه برگـزاری آن نشـود و مذاکـرات صلح
بـه عقد توافقـی بینجامـد ،از رأس قدرت
دور خواهـد شـد .در صـورت برگـزاری
انتخابـات ،بـا تدابیـر و برنامههـای
سازماندهیشـدهای کـه تیـم انتخاباتـی
تحـت رهبـری او دارد ،رییسجمهـور
غنـی از شـانس بسـیار زیـادی بـرای
پیـروزی برخـوردار خواهـد بـود ،زیـرا
از امکانـات مالـی و تخنیکـی وسـیعی
برخـوردار اسـت کـه در کنار اعمـال نفوذ
بـر کمیسـیونهای انتخاباتـی میتوانـد
پیـروزیاش را تـا حـدی تضمیـن کنـد.
غنـی بیـم آن دارد کـه بـه دالیـل سیاسـی
و امنیتـی ،موفق بـه برگـزاری انتخاباتی با
حداقل گسـتردگی و معیارهـای الزم برای
یـک انتخابـات قابـل قبـول نشـود کـه در
آن صـورت ،مشـروعیت پروسـه صدمـه
میبینـد .پاکسـتان ،با نفوذی کـه بر طالبان
دارد ،میتوانـد بـا کاهـش یـا افزایـش
تحـرکات نظامـی در قلمروهـای تحـت
تسـلط طالبـان در افغانسـتان ،سرنوشـت
مشـروعیت انتخابـات ریاسـتجمهوری
افغانسـتان را رقـم بزنـد .بـاری ،حمـداهلل
محـب ،مشـاور امنیت ملـی رییسجمهور
غنـی در گفتوگویـی بـا طلـوع نیـوز
ادعـا کـرد کـه پروسـهی صلح افغانسـتان
بـدون بـه رسمیتشـناختن نقـش و منافع
پاکسـتان و درک ایـن منافـع ،محکـوم بـه
ناکامی اسـت .بـه زعم آقای محـب ،برای
تحقـق پروسـهی صلـح افغانسـتان ،بایـد
منافـع و نفـش پاکسـتان در نظـر گرفتـه
شـود .بهنظـر میرسـد امریکاییهـا
در گفتوگوهـای دوحـه ،منافـع و
نقـش مـورد انتظـار پاکسـتان را بـرآورده
نکردهانـد .یکـی از مـوارد اختالفنظـر
میـان امریکاییهـا و رییسجمهـور غنـی،
اختالفنظـر بـر سـر نقـش پاکسـتان
در پروسـهی صلـح افغانسـتان اسـت.
بهنظـر میرسـد رییسجمهـور غنـی
در سـفرش بـه پاکسـتان ،در پـی یـک
تعامـل سیاسـی اسـت؛ تعاملـی کـه مبتنی
بـر آن ،رییسجمهـور غنـی ،بـه پذیـرش
و حمایـت سـهم و نقـش پاکسـتان در
پروسـهی صلح افغانسـتان متعهـد خواهد
شـد ،مشـروط به اینکـه طرف مقابـل ،از
برگـزاری انتخابـات ریاسـتجمهوری در
افغانسـتان ،معطـوف به کمک بـه پیروزی
رییسجمهـور غنـی حمایـت کنـد.

اطالعـات روز :رییسجمهور
اشـرف غنـی در جریـان سـفرش
بـه پاکسـتان ،بـا عمـران خـان،
نخسـتوزیر ایـن کشـور دیـدار
کـرده اسـت .ایـن دیـدار روز
پنجشـنبه ( 6سـرطان) در اولیـن
روز سـفر آقای غنی به اسلامآباد،
در اقامتگاه عمـران خان صورت
گرفتـه اسـت.
ریاسـتجمهوری
ارگ
افغانسـتان در اعالمیـهای گفتـه
اسـت که دو طـرف در ایـن دیدار
در مورد اتصـال منطقوی ،تجارت

و ترانزیـت ،امنیـت و صلـح بحث
و گفتوگـو کردهانـد.
بـه نقـل از اعالمیـه ،در ایـن
دیـدار «هـردو جانـب تأکیـد
کردنـد کـه از اشـتباهات گذشـته
بایـد آموخـت و ایـن اشـتباهات
در آینـده تکـرار نشـود .همچنـان
بـرای روابـط و مناسـبات نیـک،
همکاریهـا میـان دو کشـور در
آینـده بهصـورت مشـترک کار
صـورت گیـرد».
همچنـان در ایـن دیـدار
فیصلـه شـده اسـت تـا کمیتههای

کاری مشـترک دو کشـور زمینه را
بـرای گامهای «عملـی» و «عاجل»
در بخشهـای تجـارت و ترانزیت
و سـرمایهگذاری میـان افغانسـتان
و پاکسـتان فراهـم سـازند.
اعالمیـه،
براسـاس
سجمهـور غنـی گفتـه اسـت
ریی 
کـه او بهمنظـور ایجـاد مناسـبات
و روابـط نیـک میـان کابـل و
اسلامآباد ،به پاکسـتان آمده است.
او در عیـن حـال ابـراز امیـدواری
کـرده اسـت کـه «ایـن سـفر و
بحثهـا بـا مقامـات پاکسـتانی،

سـرآغاز ایجـاد همکاریهـا و
روابـط دولت با دولـت میان مردم
و دولتهـای دو کشـور شـود».
از سـویی هـم نخسـتوزیر
پاکسـتان در این دیدار ،سـفر آقای
غنـی بـه اسلامآباد را در راسـتای
بهبـود روابـط ،همکاریهـا و
ایجـاد فضـای اعتمـاد میـان دو
کشـور یـک گام مهـم خوانـده و
ابـراز امیـدواری کـرده اسـت کـه
این سـفر در مقایسـه به سـفرهای
قبلـی ،بـا دسـتآورد باشـد.
کشـور
رییسجمهـوری

صبـح روز پنجشـنبه ( 6سـرطان)
در رأس یـک هیـأت بلندرتبـهی
دولتـی بـه دعـوت رسـمی عمران
خـان ،نخسـتوزیر پاکسـتان بـه
ایـن کشـور رفـت.
ارگ
پیشتـر
ریاسـتجمهوری در اعالمیـهای
گفتـه بـود کـه آقـای غنـی در
جریـان ایـن سـفر دوروزهاش بـا
مقامـات ایـن کشـور در مـورد
اتصـال منطقـوی ،تجـارت و
ترانزیـت ،امنیـت و صلـح بحث و
گفتوگـو خواهنـد کـرد.

رییسجمهورغنی:

پاکستان به موترهای باربری افغانستان به مقصد هند اجازهی عبور میدهد

اطالعات روز :رییسجمهور اشرف
غنی در جریان سفر دوروزهاش به پاکستان
صبح دیروز (جمعه 7 ،سرطان) با شماری
از مهاجران ،دانشجویان ،زنان و تاجران
افغانستان در اسالمآباد دیدار کرده است.
آقای غنی در این دیدار گفته است که
مقامهای پاکستانی پذیرفتهاند که به موترهای
باربری تاجران افغان از راه واگه – اتاره اجازه
خواهند داد تا به هند بروند .او همچنان گفته
است که پاکستان میتواند از طریق افغانستان

به آسیای میانه وصل شود.
ارگ
اعالمیهی
براساس
ریاستجمهوری ،آقای غنی به مهاجران مقیم
در اسالمآباد گفته است که حاال فضا تغییر
کرده و نخستوزیر پاکستان برای او گفته
است که نخستینبار به مهاجران افغان حق
بازکردن حساب بانکی داده شده و با بهبود
روابط میان دو کشور مشکالت مهاجران نیز
بیشتر از این کاهش خواهد یافت.
در اعالمیه به نقل از آقای غنی آمده

است« :ما تورخم را مسدود نکردهایم ،آنان
برای تاجران ما مشکل ایجاد میکردند،
در بندر کراچی اموال تاجران ما را توقف
میدادند ،اما ما راههای بدیل دیگر را افتتاح
کردیم ،حاال پاکستان خودش مشکالت
کراچی و راههای دیگر را حل کند».
او در بخشی از سخنانش به روند صلح
افغانستان نیز اشاره کرده و گفته است که
برای رسیدن به یک راه حل سیاسی آماده
است ،اما نه بهخاطر اینکه «طالبان قوی

هستند ،بلکه بهخاطر ختم جنگ و تباهی در
کشور و حل مشکالت مردم خود».
مقامهای پاکستانی در حالی از اجازهدادن
به عبور موترهای باربری افغانستان به مقصد
هند خبر داده است که پیش از این پاکستان
در مواردی مانع انتقال کاالهای افغانستان به
هند میشد .بهدنبال ممنوعیت عبور موترهای
باربری افغانستان از طریق پاکستان به هند،
افغانستان ،هند و ایران بندر چابهار را
بهعنوان راه بدیل ایجاد کردند.

رییس عمومی صلیب سرخ:

اطالعات روز :پیتر موریر،
رییس عمومی صلیب سرخ در
دیداری با عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی کشور گفته است که
افغانستان در اولویت برنامههای
صلیبسرخ قرار دارد.
ریاست اجراییهی کشور در
اعالمیهای گفته است که این دیدار
در حاشیهی سیامین اجالس
ساالنهی «نهاد بینالمللی کران
مونتانا» در شهر جینوای سویس
انجام شده است.
به نقل از اعالمیه ،رییس اجرایی
کشور در این دیدار از حضور

افغانستان در اولویت برنامههای صلیب سرخ قرار دارد

تهای
دایمی ،کمکها و فعالی 
صلیب سرخ در افغانستان بهویژه
کمکهای این سازمان برای وزارت
صحت عامهی کشور قدردانی کرده
و با در نظرداشت نیازها و وضعیت
افغانستان ،خواهان ادامه و گسترش
فعالیتهای این نهاد برای افغانستان
شده است.
در همین حال پیتر موریر،
رییس عمومی صلیب سرخ
افزوده است که «افغانستان یکی
از اولویتهای کاری این سازمان
را تشکیل میدهد و کمکها و
برنامههای صلیب سرخ برای

افغانستان به رغم چالشهای امنیتی
ادامه مییابد».
همچنان آقای موریر در جریان
این دیدار ،گزارش و توصیههای
صلیب سرخ دربارهی وضعیت
زندانها در افغانستان را که از سوی
این نهاد تهیه شده ،به رییس اجرایی
کشور تقدیم کرده و خوهان توجه
حکومت افغانستان به توصیههای
این گزارش شده است.
در مقابل ،آقای عبداهلل به
تعهد حکومت افغانستان در زمینهی
برخورد انسانی با زندانیان و بهبود
وضعیت زندانها تأکید کرده و

وعده سپرده است که حکومت به
توصیههای گزارش صلیب سرخ
توجه خواهد کرد.
گفتنی است که رییس
اجرایی کشور شام روز چهارشنبه
( 5سرطان) بهمنظور اشتراک در
«سیامین اجالس ساالنهی نهاد
بینالمللی کران مونتانا» به دعوت
رسمی جینپول کرتن ،رییس این
نهاد به شهر جینوای سویس رفته
است.
سیامین اجالس ساالنهی
این نهاد با اشتراک رییسان
جمهور ،نخستوزیران ،وزیران،

نمایندگان
سیاستمداران،
سازمانهای بینالمللی ،سازمانهای
منطقوی ،سازمانهای غیردولتی و
تاجران بیش از صد کشور جهان از
روز چهارشنبه در شهر جینوا آغاز
شده است .قرار است این اجالس
تا یک روز دیگر ( ۸سرطان) ادامه
یابد.
پیشتر گفته شده بود که در
این اجالس نهاد بینالمللی کران
مونتا قرار است در مورد قضایای
سیاسی ،اقتصادی و منطقوی و طرح
راه ابریشم میان اشتراککنندگان
بحث شود.

دور هفتم گفتوگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان امروز آغاز میشود

اطالعات روز :دور هفتم گفتوگوها میان زلمی خلیلزاد ،نمایندهی ویژهی وزارت
خارجهی امریکا و نمایندگان گروه طالبان قرار است امروز (شنبه 8 ،سرطان 29 /جون)
آغاز شود.
تاریخ آغاز این دور گفتوگوها به تاریخ اول سرطان از سوی آقای خلیلزاد اعالم
شده بود .خلیلزاد در آن زمان در یک پیام تویتری همچنان گفته بود که در این دور از
گفتوگوها تمام جناحها خواستار پیشرفت سریع در روند صلح افغانستان میباشند.
هفتمین دور گفتوگوها میان خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان در حالی قرار است

آغاز شود که مایک پمپئو ،وزیر خارجهی امریکا روز سهشنبه ( 4سرطان) در یک سفر از
قبل اعالمنشده به کابل گفته بود که گفتوگوهای کشورش با طالبان پیشرفتهای خوبی
داشته و انتظار میرود توافق با طالبان بر سر این مسأله که دیگر از افغانستان برای اهداف
تروریستی استفاده نشود ،بهزودی نهایی شود.
او همچنان ابراز امیدواری کرده بود تا توافق صلح با طالبان پیش از برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری ماه میزان امسال صورت گیرد .وزیر امور خارجه امریکا گفته بود:
«امیدوارم قبل از اول سپتامبر یک توافق صلح در دست داشته باشیم .هدف ما همین است».

 ۷کشته و  ۱۶زخمی؛ تلفات حملهی طالبان بر پاسگاههای نیروهای امنیتی در دایکندی

اطالعـات روز :منابـع محلـی در والیـت دایکنـدی
میگوینـد کـه در نتیجـهی حملـهی طالبـان بـر پاسـگاههای
نیروهای امنیتی در ولسـوالی کجران این والیت ،هفت سـرباز
پولیـس محلـی کشـته و  16سـرباز دیگـر زخمـی شـدهاند.
سـکینه احسـانی ،سـخنگوی والی دایکندی بـه روزنامه
اطالعـات روز گفـت کـه جنگجویـان گـروه طالبـان حوالی
سـاعت  1:20بامداد دیروز (جمعه 7 ،سـرطان) بر پاسـگاههای
کمربنـدی «پـدگگ» و «سـنگ حیدربیـگ» ولسـوالی کجـران
حملـه کـرده بودنـد کـه در نتیجـهی ایـن حمله هفت سـرباز
پولیـس محلـی کشـته و  16نفـر دیگـر بهشـمول نیروهـای
پولیـس محلـی ،پولیـس ملـی و یک نفـر از نیروهـای خیزش
مردمـی زخمی شـدهاند.
خانـم احسـانی همچنان گفت که درگیـری میان نیروهای
امنیتـی و جنگجویـان گـروه طالبان تـا سـاعت  4:20دقیقهی
بامداد ادامه داشـته اسـت.
بـه گفتـهی او ،پاسـگاههای یادشـده در ابتـدا بـه دسـت
طالبـان سـقوط کـرده بـود امـا نیروهـای امنیتـی کنتـرل آنها
را دوبـاره بهدسـت گرفتهانـد .او همچنـان افـزود کـه در حال
حاضـر کنترل تمامی سـاحات در دسـت نیروهـای امنیتی قرار
دارد.
سـخنگوی والـی دایکنـدی در عیـن حـال گفـت که در
جریـان درگیـری میـان دو طرف ،هشـت نفـر از جنگجویان
طالـب نیـز کشـته و چهار نفـر دیگرشـان زخمی شـدهاند.

در همیـن حـال گروه طالبان ادعا کرده اسـت کـه در این
حملـه یـک کندک و سـه پاسـگاه نیروهـای دولتـی را تصرف
کرده اسـت.
جنگ در اشترلی
حملـهی طالبـان بـر پاسـگاههای نیروهـای امنیتـی در
ولسـوالی کجـران دایکنـدی در حالـی صـورت میگیـرد کـه
در حـال حاضـر شـمار زیـادی از نیروهـای امنیتـی مصـروف
درگیری با افراد مسـلح غیرمسـئول در ولسـوالی اشـترلی این
والیت هسـتند.
خانـم احسـانی میگویـد کـه حوالـی سـاعت  6:00دو
روز قبـل (پنجشـنبه 6 ،سـرطان) در نتیجـهی درگیـری میـان
نیروهـای امنیتـی و افـراد باقـر مبلـغزاده ،از افـراد مسـلح
غیرمسـئول در منطقهی چاووش ولسـوالی اشـترلی ،چهار نفر
کشـته و شـش نفـر دیگـر زخمی شـدهاند .بـه گفتـهی او ،در
جریـان ایـن درگیـری دو نفـر از افـراد مسـلح غیرمسـئول نیز
بازداشـت شـدهاند.
سـخنگوی والـی دایکنـدی گفـت که باقـر مبلـغزاده از
سـاحه فـرار کرده و نیروهـای امنیتی برای بازداشـت او تالش
میکننـد .همچنـان گزارشهایـی نیـز از زخمیشـدن باقـر
مبلـغزاده در رسـانههای محلی دایکندی منتشـر شـده بود ،اما
خانـم احسـانی میگوید کـه این موضـوع تا کنون بـه گونهی
رسـمی تأیید نشـده است.
عملیـات نیروهـای امنیتی به رهبری غالمسـخی غفوری،

فرمانـده پولیـس دایکنـدی بـرای بازداشـت باقـر مبلـغزاده و
افـراد او در ولسـوالی اشـترلی پـس از آن آغـاز شـد کـه بـه
تاریـخ  30جوزای سـال جاری در نتیجهی درگیری مسـلحانه
در یک جشـن عروسـی در این ولسـوالی  4نفر بهشـمول سـه
زن و یـک کـودک کشـته و  9نفـر دیگر زخمی شـدند.
جانمحمد بیانی ،ولسـوال ولسـوالی اشـترلی در آن زمان
بـه روزنامـه اطالعـات روز گفته بود که این درگیـری در پایان
جشـن عروسـی پـس از آن آغـاز شـد کـه حمیـد مبلـغزاده،
از افـراد مسـلح غیرمسـئول در اشـترلی پسـر کاکایـش را از
شـلیکهای شـادیانه در جریـان جشـن عروسـی منـع کـرده
بوده اسـت.
والیـت دایکنـدی در مرکز افغانسـتان از والیتهای امنی
اسـت که کنترل اکثریت ولسـوالیهای آن را دولت در دسـت
دارد ،امـا سـه ولسـوالی (کجـران ،پاتـو و ناوهمیـش) در ایـن
والیـت بهدلیـل هممـرز بـودن بـا والیتهـای ناامـن ارزگان
و هلمنـد ،هرازگاهی شـاهد درگیـری میان نیروهـای دولتی و
گـروه طالبان بوده اسـت.
ولسـوالی اشـترلی نیـز از جملـه ولسـوالیهای امـن
دایکنـدی بـود امـا از چند سـال به ایـن طرف بهدلیـل فعالیت
افـراد مسـلح غیرمسـئول شـاهد درگیریهـای خونیـن بـوده
اسـت .ایـن ولسـوالی در دور دوم ریاسـتجمهوری حامـد
کـرزی ،رییسجمهـوری پیشـین کشـور ،لقـب «ولسـوالی
صلـح» را بـه خـود اختصـاص داده بـود.

گزارش
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کاهش یا افزایش راهبندان؛
شهرداری کابل بهدنبال چیست؟
جریان ترافیک سنگینتر شده است و
سرنشینان موترها قرار و آرامشان را از دست
دادهاند .بوق پیهم موترها و سروصدای مردم،
تحمل وضعیت را دشوار کرده است .عدهای از
سرنشینان ترجیح میدهند از موتر پیاده شوند،
اما عدهای ناگزیرند برای نپیمودن مسیرهای
طوالنی در فضای َ
پرگرد و خاک کابل ،این
وضعیت را تحمل کنند.
این حکایت از راهبندان سنگین مسیر
کارتهی پروان ـ برکی است که این روزها به
یکی از مسیرهای پرازدحام کابل تبدیل شده
و ترافیک سنگین و راهبندان ،کار را برای
رانندگان و عابران این مسیر طاقتفرسا کرده
است.
شهرداری کابل برای کاهش ترافیک
سنگین و راهبندان از یک سال بدینسو طرحی
بازسازی /نوسازی  33چهارراهی این شهر
را روی دست گرفته است که در شماری
از چهارراهیها توانسته جریان ترافیک را
سرعت ببخشد ،اما بهنظر میرسد در شماری
از چهارراهیها این طرح نتیجهی برعکس
داشته است؛ طوریکه پس ایجاد طرح جدید
در چهارراهی برکی ،ساعتها وقت میگیرد
تا جریان ترافیک در این مسیر به حالت عادی
دربیاید.
چهارراهیهای قبلی شهر کابل به شکل
هندسی و بزرگ ساخته شده بود که رانندگان
مجبور بودند آن را دور بزنند ،اما در طرح
جدید چهارراهیهای بزرگ جایشان را به

گلدانهای کوچک در وسط و حاشیههای
چهارراه داده است؛ طرحی که سیستم عبور و
مرور را نیز تا حدی تغییر داده است.
ترافیک سنگین این روزهای شهر کابل بر
کار نصیراحمد که در مسیرهای درونشهری،
مسافرکشی میکند نیز تاثیر داشته است« :قبال
روز ده دور میزدم ،حاال اما پنج دور میزنم.
مجبورم نیمراهی کار کنم».
نصراحمد میگوید گلدانهایی که
در وسط جاده ساخته شده ،یکی از دالیل
ُکندشدن جریان ترافیک است؛ زیرا اندازهی
این گلدانها بزرگ است و روی میزان سرعت
عبور و مرور موترها تاثیر منفی گذاشته است:
«از ساعت هفت صبح که همین وضعیت
شروع میشود تا ساعت نه یا ده شب ادامه
پیدا میکند».
پس از آنکه در این مسیر راهبندان و
ِ
ترافیک سنگین مسألهساز شد ،شهرداری کابل،
به کوچکسازی گلدانها اقدام کرد که بهنظر
میرسد در جریان ترافیک نیز تاثیرگذار بوده
است.
چهارراه «دهن باغ»« ،کوته سنگی»،
«پروان دو» و «چهارراهی شهید» است که
بهدنبال راهبندی و ترافیک سنگین ،راه عبور
و مرور اطراف و جادههای فرعی آن نیز مختل
میشود.
پولیس ترافیک نیز از نوآوری و طرح
جدید در چهارراه برکی انتقاد میکند .یکی
از این پولیسهای ترافیک که این روزها با
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حمید فرهادی
راهبندان و ترافیک کارته پروان درگیر است،
طرح جدید مناسب جریان ترافیک
میگوید
ِ
کابل نیست ،زیرا «سه مسیر باید قید شود تا
یکی باز شود».
وی همچنین رانندهها را مقصر راهبندان
و ترافیک میداند و میافزاید که عدهای از
رانندهها در مواردی خالف قوانین ترافیکی
عمل میکنند و با مأموران ترافیک نیز برخورد
زشتی دارند.
مبین فیضی دانشجوی یکی از دانشگاههای
خصوصی است که هرروز از مسیر برکی
میگذرد .او میگوید که اکثر روزها بهدلیل
بندش راه سر وقت به صنف درسیاش
نمیرسد .وی نبود سیستم منظم ترافیکی و
عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی رانندهها
را دلیل اصلی بندش جادهها عنوان میکند.
«حوصلهمند باشید و قانون را رعایت کنید»
مسئوالن مدیریت ترافیک کابل میگویند
که معضل راهبندان و ترافیک سنگین مسیر
برکی ـ کارته پروان نسبت به روزهای اول
کاهش یافته است و این مشکل بهزودی
برطرف خواهد شد.
خانمحمد شینواری مدیر عمومی ترافیک
کابل میگوید که طرح جدید چهارراهیهای
کابل در هماهنگی با ریاست ترافیک و پس
از ارزیابیهای مسلکی و فنی صورت گرفته
است و با تکمیل ساختوساز جاده و نصب
چراغ ترافیکی ،جریان ترافیک نیز سرعت
خواهد یافت.

سال هشتم

شماره 1۷۵7

شهرداری کابل مردم را به حوصلهمندی
دعوت میکند و میگوید که با نصب چراغ
ترافیکی و تکمیل ساختوساز این جاده،
راهبندان کاهش مییابد.
سخنگوی شهرداری کابل میافزاید که
تصمیم برداشتن چهارراهیهای قبلی براساس
خواست شهروندان و ارزیابی تیم مسلکی
و فنی شهرداری کابل صورت گرفته و قرار
است این طرح در  33چهارراهی مزدحم شهر
کابل اجرا شود .وی همچنین یادآور میشود
که برداشت و بازسازی این چهارراهیها 330
میلیون افغانی هزینه دارد که از بودیجهی
شهرداری پرداخت میشود.
نرگس مهمند ،سخنگوی شهرداری
کابل از عملکرد شماری از رانندهها نیز انتقاد
میکند و میگوید« :راننده ها وقتی دچار
مشکل ترافیکی میشوند از راههای غیرقانونی
استفاده کرده و قانونشکنی میکنند ،وقتی
اینها خالف قانون کار میکنند ،راهبندان پیش
میآید .من حوصلهمندی مردم را میخواهم تا
وقتی مردم قوانین را رعایت نکنند ،نمیتوانیم
در کار خود موفق باشیم».
شهرداری کابل همچنین از نصب
اشارههای هوشمند ترافیکی در آیندهی
نزدیک خبر میدهد .نرگس مهمند میافزاید
که اشارههای هوشمند در مرحلهی تدارکاتی
قرار دارد و قرار است بهزودی در تمامی
چهارراهیهای کابل نصب شود .وی میافزاید
که با نصب اشارههای هوشمند که جادهها
را بهصورت هوشمند کنترل میکند ،مشکل
بندش راهها نیز حل خواهد شد.
از هنگرها تا برکی؛ تفاوت در کجاست؟
طرح جدید شهرداری کابل تا کنون در
چهارراهیهای «ده افغانان»« ،تایمنی»« ،سرای
شمالی»« ،هنگرها»« ،عبدالحق»« ،ترافیک» و
شماری دیگری از چهارراهیهای شهر کابل
اجرا شده است و بهنظر میرسد در شماری
از این چهارراهیها موفق بوده و کمک زیادی
برای کاهش راهبندان کرده است.
یکی از این نمونهها چهارراهی شهید
(هنگرها) است که «میدان هوایی»« ،سرای
شمالی»« ،کارته پروان» و «خواجه بغرا» را به
هم وصل میکند .چهارراهی شهید که زمانی
یکی از چهارراهیهای پرازدحام کابل شناخته
میشد ،اما حاال عبور و مرور در آن چندان

شهرداری
سخنگوی
کابل میافزاید که تصمیم
برداشتنچهارراهیهایقبلی
براساس خواست شهروندان
و ارزیابی تیم مسلکی و فنی
شهرداری کابل صورت گرفته
و قرار است این طرح در
 33چهارراهی مزدحم شهر
کابل اجرا شود .وی همچنین
یادآور میشود که برداشت
و بازسازی این چهارراهیها
 330میلیون افغانی هزینه
دارد که از بودیجهی شهرداری
پرداخت میشود.

وقتگیر نیست.
عابران مسیرهای چهارراهی هنگرها ،طرح
جدید شهرداری را موفق میدانند و میگویند
این طرح توانسته است همزمان در راستای
کاهش راهبندان و زیبایی شهری کمک کند.
در چهارراهیهای هنگرها و برکی طرح
مشابه به کار رفته است ،اما ترافیک و عبور و
مرور در هردو متفاوت است .دلیل چیست؟
یکی از پولیسهای ترافیک میگوید دلیل
عمده این است که چهارراهی شهید سه راه
اصلی دارد .راه خواجه بغرا خاکی است و
رفتوآمد کمتر ،اما برکی چهار راه دارد و
طرح جدید مناسب این چهارراه نیست.
شماری از رانندگان نیز نصب اشارههای
ترافیکی در چهارراهی هنگرها را در کاهش
راهبندان بسیار موثر میدانند و میافزایند در
صورتی که تمامی چهارراهیهای شهر کابل
با اشارههای ترافیکی مجهز شوند ،جریان
ترافیک سرعت خواهد یافت.
شهرداری کابل میگوید تفاوت زیادی
میان چهارراهی برکی و چهارراهی هنگرها
وجود ندارد.
نرگس مومند سخنگوی شهرداری کابل
میگوید« :چهارراهی شهید (هنگرها) هم از
جمله چهارراهیهای بود که سروصداهای
زیادی را بهدنبال داشت ،اما اخیرا مردم از
برداشتن چهارراهی بسیار خوشحال هستند.
مهمترین دلیل ناآشنایی مردم با چهارراهی
جدید است ،چراغهای ترافیکی نصب شود،
مشکل حل میشود».
سخنگوی شهرداری کابل و شماری از
رانندهها در حالی به نصب اشارههای ترافیکی
تأکید میکنند که پولیس ترافیک از عدم
رعایت اشارههای ترافیکی توسط رانندهها و
عابران انتقاد میکند.
پیش از این وزارت امور داخله هشدار
داده بود در صورتی که رانندهها اشارههای
ترافیکی را رعایت نکنند ،توسط تیمهای سیار
پولیس ترافیک جریمه میشوند« :براي بار اول
فرد متخلف جريمه نقدي شده و بايومتريك
ميشود .تكرار و داشتن ريكارد بايومتريك
باعث ميشود تا مجوز رانندگی فرد متخلف،
از نزدش گرفته شده و فرد به نیروهای تنفیذ
قانون تسلیم داده شود».
اما بهنظر میرسد این هشدار وزارت
امور داخله چندان جدی گرفته نمیشود .در
چهارراهی هنگرها بهرغم اینکه اشارههای
ترافیکی نصب شده است ،اما شماری از
رانندهها و رهگذران بدون توجه از آن
میگذرند و تیم سیاری هم به چشم نمیخورد
که متخلفین را مورد پیگرد قرار دهد.
در مواردی با وجود چراغهای ترافیکی،
پولیس ترافیک هم در وسط جادهی مقابل
موترها میایستد تا جریان ترافیک را کنترل
کند.
کابل مزدحمترین و پررفتوآم ِدترین
شهر افغانستان است که افزایش بیرویهی
وسایط ،فرهنگ بد رانندگی ،نبود سیستم منظم
ترافیکی و قانونگریزی ،عبور و مرور را در
این شهر دشوار و وقتگیر میسازد .اخیرا
شهرداری کابل و ریاست ترافیک در تالشاند
با نوآوری و ایجاد تغییرات در جادههای این
شهر ،از ترافیک سنگین و ازدحام این شهر
بکاهند.

دفتر مطبوعاتی والی غزنی:

اطالعات روز :دفتر مطبوعاتی والی غزنی از تکمیل
بررسیها در مورد چگونگی و عوامل فروریختن یکی از
برجهای قلعهی قدیمی غزنی (غزنه ،غزنین) خبر داده است.
در اعالمیهی این دفتر که دیروز (جمعه 7 ،سرطان)
منتشر شده ،آمده است که تیم انجنیری وزارت اطالعات
و فرهنگ کشور در جریان هفتهی جاری کار بررسی روی
چگونگی و عوامل «انهدام» این برج را تکمیل کرده است.

اطالعـات روز :منابـع محلـی در والیـت
دایکنـدی میگوینـد کـه در نتیجـهی یـک
رویـداد ترافیکـی در ولسـوالی خدیـر ایـن
والیـت پنج نفر کشـته و  13نفـر دیگر زخمی
شـد هاند.
سـکینه احسـانی ،سـخنگوی والـی
دایکنـدی بـه روزنامه اطالعـات روز گفت که

بررسیها در مورد چگونگی فروریختن برج قلعهی «غزنین» تکمیل شده است

به نقل از اعالمیه ،این تیم در عین حال کار سروی
ساخت دوبارهی برج «منهدم»شده را نیز تکمیل کرده و
بهزودی نتیجهی آنرا با رهبری والیت و وزارت اطالعات و
فرهنگ شریک خواهد کرد.
دفتر مطبوعاتی والی غزنی در ادامه افزوده است« :در
صورت تشخیص غفلت و عدم توجه در حفظ و نگهداری
برج مذکور با متخلفین و غفلتکنندههای بخش مربوطه

برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت».
گفتنی است که برج «میرزا عبدالقیوم» یکی از  ۳۶برج
قلعهی قدیمی غزنی (غزنه ،غزنین) به تاریخ  21جوزای سال
جاری فرو ریخت .در سالهای اخیر نیز  ۱۴برج آن بهگونهی
جدی آسیب دیده ،دو برج آن فرو ریخته و یکی از دیوارهای
آن بهگونهی کامل تخریب شده است.
این قلعه که به نام ارگ غزنین نیز مشهور است ،یکی از

رویداد ترافیکی در دایکندی  ۵کشته و  ۱۳زخمی بر جای گذاشت

ایـن رویـداد حوالـی سـاعت  11:45دقیقـهی
دیـروز (جمعـه 7 ،سـرطان) در منطقـهی
دهنقـول درهخودی ولسـوالی خدیـر رخ داده
اسـت .خانـم احسـانی گفت کـه ایـن رویداد
هنگامـی رخ داده اسـت کـه یـک عـراده موتر
نـوع فالنکـوچ کـه از هـرات به سـوی خدیر
در حرکت بوده ،از جاده منحرف شـده اسـت.

بـه گفتـهی او ،در میـان کشتهشـدگان
ایـن رویـداد سـه زن ،یـک کـودک و یک مرد
شـاملند .سـخنگوی والـی دایکنـدی افـزود
کـه زخمیـان ایـن رویـداد بـرای درمـان بـه
شـفاخانهی مرکز ولسـوالی خدیر منتقل شـده
اسـت .خانم احسـانی عالوه کـرد که وضعیت
دو نفـر از زخمیـان وخیـم گـزارش شـده و

 ۳۰۰آثار تاریخی غزنی است که قدمت آن به دوران سلطنت
سلسلهی غزنویان ( ۱۱۸۷ – ۹۷۵میالدی) میرسد .باالحصار
دوران غزنویان نیز در محوطهی این ارگ و در شهر کهنهی
غزنی موقعیت دارد.
مقامهای محلی والیت غزنی جدیترین علت فروریزی
یکی از برجهای این قلعه را انبارشدن فاضالب ساکنان محل
و بارندگی مداوم اعالم کردهاند.

قرار اسـت به شـفاخانهی مرکـز والیت منتقل
شو ند .
تـا کنـون دلیـل وقـوع ایـن رویـداد
مشـخص نشـده اسـت ،امـا بیاحتیاطـی
راننـدگان و خرابـی جادههـا از دالیـل اصلـی
وقـوع رویدادهـای ترافیکـی در دایکنـدی
خوانـده میشـود.

ایـن در حالی اسـت کـه پیشتـر وزارت
صحـت عامـهی کشـور قربانیـان رویدادهـای
ترافیکـی را بیشتـر از قربانیـان رویدادهـای
انفجـار و انتحـار خوانـده و اعلام کـرده بـود
کـه در شـش ماه گذشـته  332نفـر در نتیجهی
رویدادهای ترافیکی در کشـور کشته و نزدیک
بـه دو هـزار نفـر دیگـر زخمی شـدهاند.

شنبه
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دستبهدستشدن چهاردهدفعهای قندهار


مقدمه
معلومات تاریخی :در این مقاله
چندین بار از دولت تیموری یا بابری
هند ،دولت صفوی ،و شیبانیها ذکر
شده است .موسس دولت تیموری هند،
ظهیرالدین محمد ملقب به بابر است
و به پنج پشت به امیر تیمور گورکان
میرسد .بابر پادشاه فرغانه بود؛ اما از اثر
فشار عموزادهها و تهدیدات محمد خان
شیبانی -بنیانگذار سلسلهی شیبانی
اوزبک و حکمران ماوراءالنهر -تاب
ایستادگی در خویش ندیده ،در سال
 ٩١٠قمری به کابل آمده ،کابل را از
قبضهی فرزندان ارغون (از امرای سلطان
حسین بایقرا ،آخرین پادشاه تیموری
هرات) بیرون آورد .بابر بعد از پنج بار
لشکرکشی به جانب هند ،سرانجام در
سال  ٩٣٢قمری موفق به شکستدادن
سلطان ابراهیم لودی -پادشاه افغان در
هندوستان شمالی -شد .با فتح دهلی
سلسلهی مقتدر مغولی یا تیموری یا
بابری را در آن سرزمین تأسیس کرد.
سلسلهی بابری در سال ١٢٧۵ق/
١٨۵٧م توسط انگلیسها منقرض شد.
دولت صفوی در سال  ٩٠٧قمری
توسط شاه اسماعیل اول که از احفاد شیخ
صفیالدین اردبیلی بود ،تأسیس شد .شاه
اسماعیل در طول حکمرانی بیستوهفت
سالهی خویش با دو حریف نیرومند،
«عثمانیها در غرب و اوزبکها در شرق»
روبهرو بود .اسماعیل بهرغم شکستی که
در ناحیهی چالدران (شمال غرب تبریز)
از سلطان سلیم عثمانی خورد (٩٢٠ق/
١۵١۴م) ،توانست موازنهی قوا و حدود
غربی قلمرو خویش را حفظ کند و تا
آخر سلطنت خویش در یک متارکهی
اعالنناشده با ترکها بهسر برد.
شیبانی خان هرات و قندهار را از
تصرف اخالف سلطان حسین بایقرا بیرون
آورده ،ادارهی قندهار را به فرزندان امیر
ارغون سپرد .اسماعیل در جنگ معروف
مرو ،شیبانی خان را به قتل رساند .با
این حال ،پس از اسماعيل ،اخالف او
همواره با احفاد شيباني خان در حدود
خراسان درگيرى داشتند؛ تا اينكه
دینمحمد خان آخرين فرد سلسلهی
شیبانی در سال  ١٠٠٧قمری بهدست
شاه عباس اول کشته شد و حکمرانان
بعدی اوزبک به حکومت در حدود بلخ
و بخارا اکتفا کرده ،از تعرض به حدود
صفوی بازماندند .سلسلهی صفوی در
سال  ١١۴٨قمری توسط نادرافشار
خاتمه یافت.
معلومات جغرافيايى :قندهار،
يعنى مركز واليتى به همين نام در
جنوب افغانستان كنونى ،از سال ٩١٢ق/
١٥٠٧م تا سال١١٦٠ق١٧٤٧ /م (یعنی
در فاصلهی زمانی تقریبا  ٢٥٠سال كه
موضوع بحث این مقاله است) ،چهارده
بار توسط قدرتهاى منطقوى و محلى
تسخير شده كه در اين جريان همواره با
جابهجاییهای قومی و ضرر به ساكنان
بومى اين ديار همراه بوده و ترکیب
اتنوگرافی آن دگرگون شده است.
وقتی در مباحث تاریخ و جغرافیا از
قندهار نام برده میشود ،مانند هر اسم
جغرافیایی دیگر ،دو مقولهی جدا از هم،
به ذهن متبادر میشود :یکی قندهار
بهعنوان یک شهر که با تفاوتهای اندک
در مختصات طول و عرض جغرافیایی،
در موقعیت موجود آبادان بوده است.
نام قندهار برای مدت بیش از شش
قرن (یعنی پس از قرن چهارم) در
منابع تاریخی و جغرافیایی ذکر نشده
است (کندهار = گندوفار ،محیالدین
مهدی) تا اینکه در مسکوکات مربوط به
سلطانحسین بایقرا (متوفی سال٩١٣ق)

داکتر محیالدین مهدی

قندهار ،يعنى مركز واليتى به همين نام در
جنوب افغانستان كنونى ،از سال ٩١٢ق١٥٠٧ /م
تا سال١١٦٠ق١٧٤٧ /م (یعنی در فاصلهی زمانی
تقریبا  ٢٥٠سال كه موضوع بحث این مقاله
است) ،چهارده بار توسط قدرتهاى منطقوى و
محلى تسخير شده كه در اين جريان همواره با
جابهجاییهای قومی و ضرر به ساكنان بومى اين
ديار همراه بوده و ترکیب اتنوگرافی آن دگرگون
شده است.

ظاهر شد (محمد ولی زلمی؛ کندهار ،ص
.)٣٧
مقولهی دوم قندهار بهعنوان والیت،
ایالت یا صوبه است که باز هم مانند
هر جغرافیای سياسى و ادارى دیگر،
دستخوش تحول و تغيير بوده است.
چون بیشتر این بگیر و بستان ،و
دستبهدستشدن میان دولت تیموری
هند و دولت صفوی ایران بوده ،پس
حدود جغرافیای قندهار بهعنوان صوبه
یا والیت ،از دید هریک از این دو قدرت
فرق میکرده است .ابوالفضل ّ
علمى
مورخ هندی حدود قندهار را اينگونه
تحديد مىكند« :درازا از قالت پنجاه (؟)
تا غور و غربستان (؟) سهصد کروه ،پهنا
از سنده تا فره دوصد و شصت .آفتاب
برآمد سند ،شمال غور و غرجستان،
جنوب سیوی ،و نشستنگاه آفتاب فره
کابل و غزنین میان شرق و شمال»
(آییناکبری ،ج ،۲ص.)۳۷۹
اما وقتی به والیت قندهار از منظر
صفویه مینگریم ،حدود شرقی آن قالت
غلزایی (تاریخ جهانگشای نادری« ،منزل
کمانک چهار فرسخی قالت» ص،)٣٠۴
حدود شمالی آن مجاری علیای رود
هیرمند ،حدود جنوبی آن ریگستان،
و حدود غربی آن به مرزهای فراه می
پیوسته است .البد اوزبکها در دورهی
تسلط شیبانی خان بر قندهار ،بر همین
حدود حکمروایی داشتند .اما خانوادهی
ارغون مرزهای شرقی قندهار را تا
کنارههای رود سند توسعه دادند.
محمدولی زلمی نواحی ذیل را
شامل قندهار میداند :فراه ،هلمند،
روزگان ،کندهار ،زابل ،کتواز ،کویته،
دیرهی اسماعیل خان ،و دیرهی غازی
خان [کندهار ،ص.]٢
دستبهدستشدنها:
 .١بابر که از سال  ٩١٠قمری حاکم
کابل شده بود ،در سال ٩١٢ق١۵٠٧ /م
شجاع بیگ نبیرهی سلطان حسین بایقرا
را که حکمران قندهار و زمینداور بود،
شکست داده ،آن خطه را به تصرف
خویش درآورد .بابر ادارهی قندهار را
به ناصر میرزا برادر خود سپرده به کابل
عودت کرد.
 .٢اما به محض بازگشت بابر به
کابل ،شیبانی خان آنجا را از تصرف
ناصرخان بیرون آورده ،حکومت آنجا را
به ارغوانیان سپرد.
 .٣شیبانی خان در سال ٩١۶ق/
١۵١٠م در نبردی با شاه اسماعیل
صفوی در مرو ،بهدست لشکریان او
کشته شد و هرات و فراه به تصرف صفویه
درآمد .بابر از این فرصت استفاده کرده
بار دیگر قندهار را متصرف شده ،ادارهی
آن را به کامران میرزا پسرش سپرد.
 .۴بعد از اسماعیل صفوی ،امرای
اوزبک بار دیگر هرات را متصرف شدند
تا آنکه شاه طهماسب در سال ٩۴٣ق/
١۵٣٧م آن را باز پس گرفت و آنگاه

به فکر تسخیر قندهار افتاد .او قندهار
را محاصره کرد ،مدافعان بابری یارای
مقاومت در خود ندیده ،امان خواسته و
تسلیم شدند .این نخستین باری بود که
صفویها بر قندهار مسلط شدند.
 .۵اندکی بعد از بازگشت شاه
طهماسب ،کامران میرزا (پسر دوم بابر)
با لشکر گران از الهور به صوب قندهار
مارش کرده ،سرزمینهای از دسترفته
را بازپس گرفت .شاه طهماسب بهدلیل
درگیریهای که در غرب با عثمانیها
داشت ،نتوانست برای استرداد قندهار
اقدامی کند.
 .۶همایون جانشین بابر در سال
٩۴٧ق١۵۴١ /م از شیرشاه سوری
شکست خورد و به سبب نفاقی که
برادرانش با او در پیش گرفتند ،در هیچ
جای قلمرو وسیع هند بابری نتوانست
اقامت کند؛ به شاه طهماسب پناه آورد.
طهماسب پسر خویش سلطان مراد میرزا
را در رأس یک سپاه چهاردههزار نفری
معیت همایون گماشت و از او قول
در ّ
گرفت که بعد از دستیابی مجدد بر
تخت هندوستان ،قندهار را به مراد میرزا
واگذار کند .همایون به کمک این سپاه
در سال ٩۵٠قمری قندهار را از دست
برادر خویش عسکری میرزا بیرون آورد.
اما در این خالل مراد میرزا را مرگ
زودرس فرارسید .همایون نایب او را
که بوداغ خان نام داشت ،بهجانب ایران
مرخص کرده ،ادارهی قندهار را بهدست
خویش گرفت.
 .٧همایون در سال ٩۶٣ق١۵۵۶ /م
درگذشت .شاه طهماسب با استفاده از
این فرصت ،توجه شاه محمد قالتی،
حاکم بابری قندهار را جلب کرده،
برادرزادهی خویش بنام سلطانحسین
میرزا را مأمور تصرف قندهار ساخت.
او در سال ٩۶۵ق١۵۵٨ /م آن شهر را
متصرف گشت ،و تا سال٩٨۴ق١۵٧۶ /م
که سال مرگ شاه طهماسب بود ،قندهار
به تصرف صفویه باقی ماند.
 .٨در فاصلهی مرگ شاه طهماسب
تا جلوس شاه عباس اول بر تخت
سلطنت صفوی (سال٩٩۵ق) ،ادارهی
قندهار بهدست میرزایان صفوی بود؛
آنان در این مدت که هرجومرج بر
ایران حکمفرما بود ،با استقالل از مرکز
(اصفهان) بر قندهار حکومت داشتند.
اما به سبب ناامیدی از شاه جوان یعنی
عباس اول و بیم از حملهی حکمرانان
اوزبک ،دو شاهزادهی صفوی حاکم بر
قندهار ،آن شهر را با توابع آن در سال
١٠٠٠ق١۵٩٢ /م به جاللالدین اکبر
پادشاه مقتدر تیموری هند تسلیم کردند.
شاه عباس که تا سال ١٠٠٧ق١۵٩٨ /م
مصروف بیرون آوردن خراسان از تصرف
امرای اوزبک بود ،ضمن نامهای به اکبر
پادشاه ،که در آن خبر پیروزی بر اوزبکان
را اشعار میداشت ،با اشارهی زیرکانه و
خواهش دوستانه ،واگذاری قندهار به

بندگان خویش را خواستار شد .اکبر
ملتمس شاه عباس را نادیده گرفت ،و
تا وقت مرگش در سال ١٠١۴ق١۶٠۵ /م
قندهار در تصرف امرای اکبری باقی ماند.
 .٩شاه عباس اول ،اکبر پادشاه را
پدر خطاب میکرد؛ ازینرو وجود او را
مانع اخالقی پنداشته ،از اقدام برای
بازپسگیری قندهار فروگذاشت میکرد.
ولی با مرگ اکبر این مانع برطرف شد؛
و شاه عباس طی نامهای به نورالدین
جهانگیر جانشین او (١٠١۴-١٠٣٧ق)،
ضمن تعزیت و تهنیت بر مرگ پدر و
جلوس پسر ،این عبارت را درج نامه کرد:
« ...در باب قندهار که داخل خراسان و
ملک موروث این برادر ...است ،سزاوار
محبت و مقتضای طرفین آنست که آن
برادر کامگار ،به جهت رفع طعن اضداد،
آن ملک را که از والیت هندوستان به
غایت دور و در این میانه «سنگ شاهراه
محبت» است ،به این برادر مهر گزین
بازگذارد» (عالم آرای عباسی ،ج ،٣ص
 .)١۶٠٨اما جهانگیر نیز مانند پدر به
ملتمس شاه عباس وقعی نگذاشت؛ همان
بود که شاه صفوی در سال ١٠٣١ق/
١۶٢١م از مسیر خراسان عازم قندهار
شد و طی یک حملهی غافلگیرانه آن
شهر را مسخر کرد .جهانگیر که مصروف
سرکوب شورش پسرش شاه جهان بود،
کاری از پیش برده نتوانست و به ارسال
نامهی گِلهآمیز اکتفا کرد.
 .١٠شاه جهان جانشین جهانگیر
(١٠٣٧ق١۶٢٧ /م) با قطع هرگونه
مراسله با شاه صفی جانشین شاه عباس
(١٠٣٨ق١۶٢٨ /م) ،باب دشمنی میان
دو دولت را گشود .با جلب توجهی
علیمردان خان حاکم صفوی قندهار
که از شاه صفی ناراض بود ،موفق به
تصرف قندهار شد .شاه صفی در سال
١٠۵١ق١۶٣١/م از اصفهان به عزم
بازپسگیری قندهار وارد کاشان شد؛
ولی در همانجا جان به جانآفرین
تسلیم کرد.
 .١١شاه عباس دوم جانشین شاه
صفی (١٠۵٢ق١۶۴٣ /م) باب مراسله را
با شاه جهان گشود و طی نامهای از شاه
جهان خواست قندهار را به امرای صفوی
واگذار کند ...« :اگر نظر به روابط پدر و
فرزندی کرده ،خرابهی قندهار را به این
فرزند صداقتکیش صدقاندیش تفویض
کنند» (عباسنامه ،شرح زندگانی ٢٢
سالهای شاه عباس ثانی) .ولیشاهجهان
نیز مانند اسالفش درخواست شاه عباس
ثانی را اجابت نکرد .ازینرو مشارالیه در
سال ١٠۵٩ق١۶۴٩ /م «ملک قندهار را
که در زمان نواب خاقان رضوان مکان
[شاه صفی]  ...به سبب غدر و مکر والی
هندوستان از اختیار دولت ایران خارج
شده بود ،به حیطهی تصرف و قبضهی
تسخیر در آورد» (عباسنامه ،ص .)٩٣شاه

عباس دوم ،دولت خان ،حاکم گورکانی
قندهار را پس از پنجاهودو روز محاصره،
مجبور به تسلیمی کرد .شاهجهان برای
بازپسگیری قندهار بدانصوب لشکر
کشید ،ولی موفقیتی بهدست نیاورد و
قندهار تا پایان حکومت سلسلهی صفوی
در دست ایرانیان باقی ماند.
 .١٢مدت تقریبا صد و پنجاه سال
(از  ٩١٢تا ١٠٥٩ق) ،كه يازده بار
شهر قندهار دستبهدست شد ،فرصت
مناسبى براى طوايف افغان غلزايى و
ابدالى پيش آمد تا زندگى چادر نشينى
را رها كرده ،از نواحى دوردست واليت
قندهار ،به اطراف شهر تقرب کرده و ده
نشين شوند.
هر چند دولتهاى تيمورى و
صفوى ،به نوبت براى مناطق تحت نفوذ
اين دو طايفه حكمران مىگماشتند،
ولى آنان را در تنظيم امور داخلىشان
آزاد مى گذاشتند .معموال افغانان ابدالی
حاكميت صفوىهاى شيعه مذهب را
بر حاكميت تيمورىهاىِ سنى مذهب
ترجيح مىنهادند .زيرا پادشاهان
تيمورى ،بلوچها يا هندوها را كه افغانان
از آنان نفرت داشتند ،بر آنان حاكم
مىساختند (انقراض سلسلهی صفویه و
ایام استیالی افاغنه در ایران ،ص .)٩۵
بهرغم دستيابى به اين فرصتهاى
مساعد ،بنابر اختالف شديدى كه در
ميان دو طايفهی مذکور بر سر چراگاه
و آب بروز کرد ،ابدالیان تاب ایستادگی
در برابر غلزاییها نیاورده ،از جانب شاه
عباس اول در حدود هرات جا داده
شدند و نواحی اطراف قندهار به تصرف
غلزاییها افتاد.
اما غلزاییها اقدامات دولت صفوی
را جانبداری از ابدالیها تلقی کرده ،در
پی تأمین روابط با اورنگزیب ( ١٠۶٧تا
١١١٨ق) جانشین شاه جهان برآمدند.
اورنگزیب که جواب منفی در باب استرداد
قندهار از سلطانحسین صفوی (١١٠۵
تا ١١٣۵ق) دریافت کرده بود ،به فکر
بازپسگیری قندهار به کمک غلزاییها
افتاد .ولی دولت صفوی متوجه این نکته

نادر درحالیکه قلمرو وسیعی از سند تا دجله و از
خوارزم تا بحر عمان را به تصرف داشت ،با توطیهی
تعدادی از سردارانش ،در فتح آباد قوچان به
قتل رسید١١۶٠ق١٧۴٧ /م .احمدخان که در این
موقع در معیّ ت نادر بود و سرکردگی دستهای از
سربازان افغان و اوزبک را به عهده داشت ،پاس
حقوق اوجاق (ولی نعمت) را مرعی داشته ،بعد از
زدوخورد با دستههای یاغی و با بهدستآوردن مهر
سلطنت نادر و الماس کوه نور ،خانوادهی نادر را
برداشته به مشهد رسانید و خود با دستههای مسلح
افغان و اوزبک راه قندهار در پیش گرفت.

شده ،در پی استمالت از غلزاییها بر
همان بود که گرگین خان حکم
قندهار ،میرویس خان سردار قبی
هوتک را به منصب «کالنتری»
طوایف افغان (اعم از غلزایی و ابد
منصوب ساخت .ولی هم تعصب غیر
تحمل اصفهان ،و هم ظلم و تع
گرگین ،میرویس را مجبور ساخت ت
سال ١١٢١ق١٧٠٩ /م گرگین را از م
بردارد و به حکومت صفوی بر قند
خاتمه بدهد .میرویس طی نامهای
در اواخر سال ١١٢١ق١٧٠٩ /م عنو
کارگزاران دولت بابری در کابل نوش
عالقمندی خود را به تبعیت از آن د
اینگونه اظهار کرد« :ما افغانها نس
دیگر کشورهای مسلمان ،به دوس
و همسایگی پادشاه هندوستان
میکنیم و بنابراین امیدواریم بهخ
مذهب خود ،با ما مساعدت خواهند ک
(افغان افغانستان ،ص .)٧٧
میرویس خان بعد از دفع حمل
قتل خسروخان -برادر زادهی گرگین
یخ١١٢۴ق -قاصدی را با نه طغرا
و یک صد و یک روپیهی مسکوک
بر روی آنها نام پادشاه هند حک ش
بود ،به دهلی فرستاد .اما بنا به بی ثب
اوضاع در دولت تیموری هند ،فرخ
فقط با نوشتن نامهی دوستانه و اعط
لقب «حاجی امیر خان» ،و ار
تحفهی شمشیر و فیل او را مورد نوا
قرار داد .هر چند حکومت هند هیچگ
نتوانست بر قندهار مسلط گردد ،ولی
قول عزیزالدین وکیلی این نامه ثابت
که «حکومت مرکزی غلزایی در قند
استقالل سیاسی ندارد»[ابدالیان قند
قبل از احمد شاه کبیر ،ص.]٢٠٧
محمود فرزند میرویس خان
حکومت قندهار قانع نبود .ازی
عبدالزیز خان عم خود را که س ِر سا
با صفویها را داشت ،از میان برداشت
اصفهان پایتخت صفوی را متصرف
پس از او شاهاشرف پسر عبدالعزیز
بیشتر قسمتهای ایران مسلط شد.
برخی از ایرانیان حکومت افغ
غلزایی بر ایران را «فتنهی افاغ
میخوانند (عباس پرویز ،تاریخ دو
و پنجصد سالهی ایران؛ ج ٣ص ٣
به همین خاطر برخی از مورخین اف
آن دوره را «رستاخیز افغانها» مید
(حسن کاکر ،افغان افغانستان ،ص ٠
اما یک مورخ منصف ایرانی بهنام یو
متولی حقیقی ،دربارهی سلطهی
سالهی غلزاییها مینویسد« :اگر
پذیرفتن خونریزیها و غارتگری
بیحساب غلزاییان با عنوان رستا
افغانها در تاریخ ایران و افغانست
معقول بهنظر نمیرسد ،اما نفی حاکم
افغانهای همنژاد با ایرانیان بهعنوان
سلسلهی کوچک و کمدوام ایرانی
فتنهخواندن آن] در شرایطی که ح
غیرایرانی قرنها و در قالب سلسله
مقتدر بر ایران حکم رانده بودند،
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نمیتواند چندان جالب توجه باشد»
(ایران و افغانستان ،ص .)١٠۴
 .١٣طهماسب دوم فرزند
سلطانحسین صفوی ،که در زمان
محاصرهی اصفهان در قزوین بهسر
میبرد ،با توجه به اسارت پدرش،
دعوای سلطنت کرد و بهزودی از چهار
سو لشکریانی بر او گرد آمد و سران
قبایل و بزرگان طوایف به او پیوستند.
از آن جمله نادر قلی افشار که قیادت
طوایف ترکمن را به عهده داشت ،به دفع
افغانها ،عثمانیها و روسها از قلمرو
صفوی قیام کرد .اشرف در ناحیهی
مهماندوست دامغان از نادر شکست
خورد (١١۴٢ق١٧٢٠ /م) و به اصفهان
عقبنشینی کرد .اما نادر دست از تعقیب
او برنداشت تا سرانجام در کوهستان
قفس در زرقان بهدست بلوچها کشته
شد و حاکمیت هشتسالهی غلزاییها بر
اصفهان پایان یافت.
در قندهار شاهحسین برادر محمود
حکمرانی داشت .او از یکسو با فرستادن
نامه به نادر ،به شرط ابقایش در حکومت
قندهار ،خواهان صلح شد؛ از سوی دیگر
در پی جلب حمایهی ابدالیان هرات
غرض مقابله با نادر برآمد .امری که به
سختی ممکن بود جامهی عمل بپوشد؛
زیرا شدت مخالفت میان دو طایفهی
افغان یعنی ابدالی و غلزایی تا حدی بود
که احمدشاه ابدالی در نامهی خویش به
سلطان مصطفی سوم پادشاه عثمانی،
غلزاییها را «اشرار نابکار» خواند که
«از هر طرف سر برآورده ،مصدر فتنه
و شرارت» شدند (مهدی فرخ ،تاریخ
سیاسی افغانستان ،ص  ٧٨به بعد).
نادر در سال ١١۴٩ق١٧٣۶ /م با
هشتادهزار عسکر بهسوی قندهار مارش
کرد؛ شاهحسین که تاب مقاومت در خود
ندید ،به استحکام قلعهی قندهار همت
گماشت و با فراهمآوری آذوقهی فراوان،
برای مقابله با محاصرهی طوالنی آمادگی
گرفت .نادر با مالحظهی این وضعیت به
بنای شهر جدید بهنام نادرآباد ،در جوار
قندهار قدیم فرمان صادر کرد .شاهحسین
بعد از یک سال و اندی مقاومت به شرط
امان جان ،تسلیم شد .نادر او را با
خانوادهاش به مازندران تبعید کرد .بدین
ترتیب قندهار بعد از سی سال جدایی از
قلمرو صفوی ،در سال ١١۵١ق١٧٣٨ /م
بار دیگر به تصرف ایرانیان در آمد.
 .١۴ذوالفقارخان و احمدخان
فرزندان زمانخان ابدالی که بعد از
شکست ابدالیان هرات از نادر و از بیم
تنبیه اهللیارخان (بنابر دشمنیهای
ذاتالبینی) حاکم ابدالی آن شهر به
قندهار پناه آورده بودند ،به دستور
شاهحسین زندانی شد؛ نادر آن دو برادر را
نیز به مازندران تبعید کرد .ذوالفقار خان
در این تبعید درگذشت ،ولی نادراحمد
خان را در سال ١١۵٣ق١٧٣١ /م (حین
بازگشت از هند) نزد خویش فراخواند
و رتبهی «یساول حضور» به او داده،

تحلیل
از ملتزمین رکاب ساخت .به تدریج
به مراتب او افزود تا آنکه ریاست
نگهبانان مخصوص را بهدست آورد.
نادر درحالیکه قلمرو وسیعی
از سند تا دجله و از خوارزم تا بحر
عمان را به تصرف داشت ،با توطیهی
تعدادی از سردارانش ،در فتح آباد
قوچان به قتل رسید١١۶٠ق١٧۴٧ /م.
معیت
احمدخان که در این موقع در ّ
نادر بود و سرکردگی دستهای از
سربازان افغان و اوزبک را به عهده
داشت ،پاس حقوق اوجاق (ولی نعمت)
را مرعی داشته ،بعد از زدوخورد با
دستههای یاغی و با بهدستآوردن
مهر سلطنت نادر و الماس کوه نور،
خانوادهی نادر را برداشته به مشهد
رسانید و خود با دستههای مسلح
افغان و اوزبک راه قندهار در پیش
گرفت .تازه قندهار را متصرف گشته
بود که کاروانی به رهبری ناصرخان،
والی صوبهی کابل و محمدتقی خان
اختهبیگی شیرازی از سرداران نادر،
حامل مبلغ بیستوشش کرور روپیه از
مالیات پنجاب ،سند و کابل به قندهار
رسید .آنان از قتل نادر حین ورود به
قندهار آگاه شدند؛ ناگزیر پول مذکور
را به احمدخان تحویل داده ،اسباب
سلطنت او را بیش از پیش فراهم
آوردند .بدین ترتیب ،قندهار در سال
١١۶٠ق١٧۴٧ /م نهتنها از بدنهی
قلمرو هند و ایران (دو مدعی مالکیت
بر آن) جدا شد ،بلکه بهعنوان پایتخت
دولت مستقل ابدالی ،به جایگاه تازهای
دست یافت.
هر چند تصرف احمدشاه بر
قندهار ،آخرین دستبهدستشدن این
شهر نبود ،پس از او اخالف و احفادش
هرازچندگاهی بر آن مسلط شدند تا
آنکه در دو نوبت به تصرف انگلیسها
درآمد .از آن به بعد بارکزاییها مالک
آن شدند .اما دنبالکردن این حوادث
بیرون از دایرهی بحث این مقاله است.
منابع:
 .١کندهار (پشتو)؛ محمدولی
زلمی؛ د زوری انتشاراتو موسسسه؛
چاپ اول ،کابل ،عقرب ١٣۵١؛
 .٢آیین اکبری؛ ابوالفضل ّ
علمی؛
چاپ نولکشور ،سال ١٨۶٩م؛
 .٣تاریخ جهانگشای نادری
(عکسی)؛ سال تحریر ١١٧١ق؛ با
مقدمهی عبدالعلی ادیب برومند،
انتشارات سروش و انتشارات نگار،
تهران ١٣٧٠ش؛
 .۴تاریخ عالم آرای عباسی (٢
جلد)؛ اسکندر بیگ ترکمان ،به اهتمام
ایرج افشار؛ موسسهای انتشارات
امیرکبیر کبیر ،تهران ١٣٣۴؛
 .۵عباسنامه؛ محمد طاهر وحید
قزوینی؛ به تصحیح و تحشیهی
ابراهیم دهگان؛ اراک ،کتابفروشی
داودی١٣٢٩ ،؛
 .۶افغان ،افغانستان و افغانها و
تشکیل دولت در هندوستان فارس
و افغانستان ،محمدحسن کاکر؛
اتحادیهی نویسندگان افغانستان آزاد
(وفا) ،پیشاور ١٣۶٧؛
 .٧ابدالیان قندهار قبل از
احمدشاه کبیر؛ عزیزالدین وکیلی
فوفلزایی ،آکادمی علوم؛
 .٨تاریخ دوهزار و پنجصد سالهی
ایران ،عباس پرویز؛ انتشارات علمی،
(بی جا)١٣٣۴ ،؛
 .٩تاریخ درانیان؛ ترجمه و تألیف
سیدحسین شیرازی؛ به تصحیح
میرهاشم محدث؛ مرکز اسناد و تاریخ
دیپلماسی ،تهران١٣٧٩ -؛
 .١٠تاریخ سیاسی افغانستان؛
سید مهدی فرخ ،نقد و تصحیح با
همکاری کمیسیون فرهنگی حزب
وحدت اسالمی (قم ،احساتی)١٣٧١ ،؛
 .١١افغانستان و ایران؛ دکتر
یوسف متولی حقیقی ،موسسهی
چاپ آستان قدس رضوی ،چاپ اول،
١٣٨٣؛
 .١٢انقراض سلسلهی صفویه و
ایام استیالی افاغنه در ایران ،الرنس
لکهارت؛ ترجمهی مصطفی قلی عماد؛
انتشارات مروارید ،تهران .١٣۶۴

شنبه

 8سرطان ۱۳۹۸

سال هشتم

شماره 1۷۵7

چه بخوانیم؟


یکــی از دوســتان از مــن و
چنــد تــن دیگــر خواســته بــود کــه
از کتابهایــی کــه خواندهایــم،
یکــی را معرفــی و بررســی کنیــم.
مــن قبــل از آنکــه کتابــی را بــرای
معرفــی انتخــاب کنم ،دوســت دارم
دربــارهی ایــن کار ســخنی بگویــم.
در جایــی کــه مــن زندگــی
میکنــم پنــج کتابخانــهی
بــزرگ اســت .ایــن کتابخانههــا
فاصلههــای زیــادی از همدیگــر
نــدارد .بــا موتــر میتــوان در پانــزده
دقیقــه از یکــی بــه دیگــری ســر
کشــید .فــرض کنیــد در هــر یــک
از ایــن کتابخانههــا بیســتهزار
کتــاب موجــود باشــد .در پنــج
کتابخانــه صدهــزار کتــاب داریــم.
حــال ،فــرض کنیــد کــه بخواهیــم
از ایــن پنــج کتابخانــه بهتریــن
کتابهایشــان را بخوانیــم.
بهتریــن کتابهــا کدامهاینــد؟
ایــن بهترینهــا چنــد تاینــد؟
چــه کتابــی را بایــد خوانــد؟ اگــر
از میــان صدهــزار کتــاب فقــط
 3650کتــاب را انتخــاب کنیــم و
هــر روز یکــی از آنهــا را بخوانیــم
و تمــام کنیــم ،ده ســال وقــت الزم
داریــم تــا همـهی آن  3650کتــاب
را تمــام کنیــم .طبیعــی اســت کــه
چنیــن کاری تقریبــا بــرای هیــچ
کســی مقــدور نیســت .چــه کســی
میتوانــد هــر روز ،بــرای ده ســال
یــک کتــاب کامــل بخوانــد؟
مالحظــه میکنیــد آنانــی کــه
بســیار کتــاب میخواننــد نیــز در
حقیقــت تعــداد کمــی از کتابهــا
را میخواننــد .همانهــا نیــز از
جنگلــی انبــوه و گســترده فقــط
چنــد بــرگ را بــر میدارنــد.
البتــه ممکــن اســت کســی بگویــد
کــه در یــک میلیــارد کتــاب یــک
میلیــارد اندیشــه نداریــم و ســخنان
و اندیشــههای بســیاری در ایــن
مجموعــه تکــرار میشــود .ایــن
ســخن درســتی اســت ،امــا نــه
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در آن حــد کــه مثــا بتــوان بــا
اطمینــان گفــت میــان خوانــدن ده
کتــاب بــا خوانــدن یــک میلیــون
کتــاب تفاوتــی نیســت .شــاید
کســی بگویــد مــا اساســا نیــاز
نداریــم همهچیــز را بخوانیــم
و بدانیــم .ایــن هــم ســخن
قابــل دفاعــی اســت؛ امــا همــان
کتابهایــی کــه خواندنشــان
ضــروری اســت کدامهاینــد؟
چــه معیــاری را بــرای تشــخیص
«خواندنیهــا» میتــوان یــا
میبایــد بــه کار گرفــت؟
اکنــون ،تصــور کنیــد کــه مــن
کتابــی خوانــدهام و خــودم آن را
دلنشــین و فکرانگیــز و پرمعنــا
و راهگشــا یافتــهام .شــرحی از
آن کتــاب را بــرای دیگــران نیــز
مینویســم .آیــا همیــن کافــی
اســت کــه دیگــران هــم برونــد آن
کتــاب را پیــدا کننــد و بخواننــد؟
در وبســایتهای مرتبــط بــا
کتابفروشــی و کتابخوانــی
مــردم بــه کتابهــا «رتبــه»

میدهنــد (معمــوال بــا ســتارهها/
از یــک ســتاره تــا پنــج ســتاره).
آنچــه در ایــن رتبهدهــی جالــب
اســت ،ایــن اســت کــه یکــی بــه
فــان کتــاب پنــج ســتاره میدهــد
و شــرحی سرشــار از شــیفتگی
خــود و حــاوت و متانــت کتــاب
مینویســد .دیگــری همــان
کتــاب را یــک ســتاره میدهــد
و میگویــد کــه حیــف پــول و
وقتــش کــه صــرف خریــدن و
خوانــدن چنــان کتــاب مزخرفــی
شــدند .شــما از پــی کــدام یــک از
آن دو خریــدار /خواننــده میرویــد؟
یــک راه حــل در ایــن گونــه
مــوارد ایــن اســت کــه بگوییــم اگــر
مــا بــر شــناخت و ذوق و دقــت و
تجربــهی یــک کتابخــوان ماهــر
اعتمــاد داشــته باشــیم ،میتوانیــم
بــه پیشــنهاد یــا توصیـهی او عمــل
کنیــم .ولــی ایــن هــم چــارهی
متزلــزل و سســتی اســت .بــرای
اینکــه افــراد بههرحــال تمایــات
و ذوقهــای متفــاوت دارنــد .ممکــن

یک راه حل در این گونه موارد این است که
بگوییم اگر ما بر شناخت و ذوق و دقت و
تجربهی یک کتابخوان ماهر اعتماد داشته
باشیم ،میتوانیم به پیشنهاد یا توصیهی او عمل
کنیم .ولی این هم چارهی متزلزل و سستی
است .برای اینکه افراد بههرحال تمایالت و
ذوقهای متفاوت دارند .ممکن است کسی
فقط رمانهایی را بپسندد که مایههای سنگین
روانشناختی داشته باشند و همانها را هم به
دیگران توصیه کند .ممکن است یک کتابخوان
خوب مشتاق مسایل فلسفی یا علوم رفتاری
باشد و کتابی را بخواند که از مسایل مرتبط با
این دو حوزه خالی باشد و در نتیجه (در نظر
این کتابخوان خاص) کتاب جذاب و مفیدی
تلقی نشود.

اســت کســی فقــط رمانهایــی را
بپســندد کــه مایههــای ســنگین
روانشــناختی داشــته باشــند و
همانهــا را هــم بــه دیگــران
توصیــه کنــد .ممکــن اســت یــک
کتابخــوان خــوب مشــتاق
مســایل فلســفی یــا علــوم رفتــاری
باشــد و کتابــی را بخوانــد کــه از
مســایل مرتبــط بــا ایــن دو حــوزه
خالــی باشــد و در نتیجــه (در نظــر
ایــن کتابخــوان خــاص) کتــاب
جــذاب و مفیــدی تلقــی نشــود.
حســاب،
ایــن
بــا
سودمندســاختن معرفــی و بررســی
کتــاب کار دشــواری اســت.
بــه بیانــی دیگــر ،نوشــتن یــک
معرفــی یــا بررســی یاریرســان
بــرای دیگــران زحمــت و دقــت
و مهــارت بســیار میطلبــد .بــا
وجــود ایــن ،نمیتــوان گفــت کــه
حــال کــه اینطــور اســت معرفــی
و بررســی کتــاب را بایــد یکســره
متوقــف کــرد .بهنظــر مــن ،هــر
کتابخــوان خوبــی میتوانــد
معرفــی و بررســی خــود از یــک
کتــاب را تا حدی ســودمند بســازد؛
بــه شــرطی کــه تصویــر روشــنی از
نــکات و مســایل مرکــزی آن کتــاب
عرضــه کنــد و نشــان دهــد کــه چرا
گالویزشــدن بــا آن نکات و مســایل
بــرای بســط و پــرورش اندیشــه،
تخیــل و خــرد عملــی افــراد
کارآمــد هســتند .بیــان دیگــر ایــن
معنــا ایــن اســت :کســی کــه کتابی
را معرفــی و بررســی میکنــد،
بایــد بتوانــد اســتدالل متینــی
عرضــه کنــد کــه چــرا مــیارزد
خواننــده وقــت خــود را بــر ســر
خوانــدن ایــن کتــاب صــرف کنــد.
بــه همیــن خاطــر هــم هســت کــه
یــک معرفــی و بررســی خــوب بــه
آدم کمــک میکنــد بهجــای
خوانــدن صــد کتــاب پریشــان و
ضعیــف و از تهــی سرشــار ،یــک
کتــاب نغــز و پرمغــز بخوانــد.

شنبه

اطالعـات روز :پـس از آنکـه
گروهـی معتـرض وارد محوطـهی
سـفارت بحریـن در بغـداد پایتخـت
عـراق شـدند ،بحرین سـفیر خـود را
بـرای مشـورت فراخوانـد.
گفته شـده کـه معترضـان پس از
ورود بـه محوطـهی سـفارت ،پرچـم
ایـن کشـور را پایین کشـیدند.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی،
ایـن اعتراضـات در مخالفـت بـا
میزبانـی بحریـن در کنفرانسـی بـود
کـه بـه ابتـکار امریـکا در ارتبـاط بـا
مناقشـهی اسـراییل و فلسـطین در
منامـه برگـزار شـد.
در بیانیـهای کـه خبرگـزاری
رسـمی بحرین منتشـر کـرده ،آمده که
دولـت این حادثـه را که باعـث «وارد
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اعتراضات به نشست منامه؛ بحرین سفیر خود در عراق را برای مشورت فراخواند

آمدن خسـاراتی به سـاختمان سفارت
شـده بهعنـوان یـک حملـه» محکـوم
میکنـد.
یکـی از مقامـات پلیـس بـه
خبرگـزاری فرانسـه گفـت کـه حدود
 ۲۰۰معتـرض بـا در دستداشـتن
پرچمهـای عـراق و فلسـطین در
تجمعی در خارج سـاختمان سـفارت
بحریـن شـرکت کـرده و پرچـم
اسـراییل را آتـش زدنـد.
پـس از دو سـال و نیـم انتظـار،
دولـت دونالـد ترمـپ ،رییسجمهور
امریـکا ،سـرانجام نشسـت دوروزهی
صلـح خاورمیانـه را در روزهـای
سهشـنبه و چهارشـنبه (  ۲۵و ۲۶
جـون  ۴/و  ۵سـرطان) در منامـه،
پایتخـت بحریـن برگـزار کـرد .هیـچ

اطالعـات روز :نشسـت سـران و رهبـران گروه  ۲۰در شـهر اوسـاکا جاپان
آغـاز بـه کار کرده اسـت.
در ایـن نشسـت سـالیانه شـماری از رهبـران قدرتمندتریـن کشـورهای
صنعتـی جهـان و همچنیـن کشـورهای در حـال توسـعه شـرکت دارنـد.
بـه نقـل از بیبیسـی فارسـی ،انتظـار مـیرود مسـایل تجـاری ،پدیـدهی
تغییـرات اقلیمـی و بحـران در روابـط بـا ایران محـور اصلی مذاکـرات این دوره
از نشسـت باشد.
رهبـران شـرکتکننده در ایـن نشسـت همچنیـن مذاکـرات مهمـی در

یـک از طرفهـای فلسـطینی در
نشسـت منامـه شـرکت نداشـتند.
هدایـت طـرح صلـح بـر عهدهی
جـرد کوشـنر ،دامـاد و مشـاور آقـای
ترمـپ بـود .او در این طرح سیاسـت
را از اقتصـاد جـدا کـرده اسـت.
در نشسـت منامـه تنهـا بـر مسـایل
اقتصـادی تاکیـد شـده بـود .امریـکا
میگویـد کـه به مسـایل سیاسـی بعدا
رسـیدگی میکنـد.
براسـاس ایـن طـرح چارچوبـی
بـرای پنجـاه میلیـارد دالـر سـرمایه
گـذاری در سـرزمینهای فلسـطینی و
کشـورهای همسـایه در طول ده سـال
پیشبینـی شـده کـه  ۲۸میلیـارد برای
سـرزمینهای فلسـطینی (غزه و کرانه
باختـری) ۷.۵ ،میلیـارد بـرای اردن،

آغاز به کار نشست گروه  ۲۰در شهر اوساکای جاپان

حاشـیهی نشسـت اصلـی خواهنـد داشـت.
ت حمایـت از
شـی جیـن پینـگ ،رییسجمهـوری چیـن ،نسـبت بـه سیاسـ 
محصـوالت داخلـی بـه بعضـی از کشـورها هشـدار داده و گفته اسـت که چنین
اقداماتـی نظـم حاکـم بـر تجـارت جهانـی را نابـود میکند.
رییسجمهـور چیـن ایـن سـخنان را پیـش از نشسـتی کـه قـرار اسـت فردا
(شـنبه  ۲۹جـون) بـا دونالـد ترمـپ ،رییسجمهـور امریـکا داشـته باشـد ،بیـان
کر د .
ایـن اولین دیـدار رهبران امریـکا و چین از زمان شکسـت مذاکرات تجاری

 ۹میلیـارد دالـر بـرای مصـر و شـش
میلیـارد دالـر بـرای لبنان اسـت.
دولـت خودگـردان و حمـاس
هـر دو ایـن طـرح را رد کـرده و آن
را تلاش دولت حامیِ اسـراییل آقای
ترمـپ میداننـد تـا فلسـطینیها را با
پول بخـرد و آنها از خواسـتهی خود
برای تشـکیل کشـور فلسـطین دست
بردارند.
محمود عباس ،رییس تشـکیالت
خودگردان فلسـطین ،گفتـه امریکا کل
مسـأله را از سیاسـی بـه اقتصـادی
تبدیل کـرده و این قابل قبول نیسـت.
همزمـان بـا برگـزاری ایـن
نشست ،صدها فلسـطینی در اعتراض
بـه ایـن طـرح صلـح در کرانـهی
باختـری تظاهـرات کردنـد.

بیـن دو کشـور در مـاه گذشـته اسـت .آقـای ترمـپ در حاشـیه ایـن نشسـت با
شـینزو آبـه ،نخسـتوزیر جاپـان و نارنـدرا مـودی ،نخسـتوزیر هنـد دیـدار و
گفتوگـو کرد.
رییسجمهـور امریـکا همچنیـن با والدیمیـر پوتین ،همتـای روس خود هم
دربـارهی روابـط دوجانبه کشـور و شـماری دیگر از مسـایل مذاکره کرد.
بـه گفتـهی تحلیلگـران ،ایـن احتمـال وجـود دارد کـه این نشسـت شـاهد
سیاسـتها و عقایـد متفـاوت امریکا با سـایر کشـورها بر سـر پدیـدهی تغییرات
اقلیمـی و همچنین ایران باشـد.

دیپلماتهایاروپایی:

در وین به ایران هشدار میدهیم که به برجام پایبند بماند

اطالعات روز :کشورهای باقیمانده در برجام ،امروز
(جمعه  ۷سرطان) نشست کمیسیون مشترک برجام را در
وین اتریش آغاز کردند.
به نقل از رادیو فردا ،این نشست با حضور مقامهای
بریتانیا ،آلمان ،فرانسه ،روسیه ،چین و ایران ،برگزار
میشود و هدف متقاعد کردن ایران برای ماندن در برجام
را دنبال میکند.
در آستانهی برگزاری این نشست ،دیپلماتها به
خبرگزاری رویترز گفتند که قدرتهای جهانی قصد دارند
در این نشست به ایران هشدار بدهند که به بندهای برجام
پایبند بماند.
یک دیپلمات ارشد اروپایی که نام او ذکر نشده
به رویترز گفت« :برای ایرانیها تکرار خواهیم کرد که
موضوعات هستهای قابل مذاکره نیستند .ما خواستار آنیم
که آنها در توافق هستهای بمانند اما نمیپذیریم که ما را
بازیچه قرار بدهند».

اطالعات روز :دور دوم مناظره میان
نامزدان حزب دموکرات برای انتخابات
سال  ۲۰۲۰امریکا در شهر میامی ،در ایالت
فلوریدا ،برگزار شد .برنی سندرز و جو
بایدن ،از نامزدهای اصلی حزب دموکرات،
در کنار هشت نامزد دیگر این حزب ،در
این مناظره حضور داشتند.
به گزارش ایران انترنشنال ،مسایل
داخلی امریکا ،از جمله حق آموزش،
وامها و هزینههای دانشجویی ،مهاجرت،
دسترسی به خدمات و بیمههای درمانی و
نظام اقتصادی و مالیاتی ایاالت متحده از

از سوی دیگر ،مقامهای ایران نیز ،به گزارش رویترز،
این نشست را «آخرین فرصت» برای نجات توافق
هستهای دانستهاند.
این نشست در سطح معاونان وزرا و مدیران سیاسی
ایران و گروه ( ۴+۱آلمان ،فرانسه ،روسیه ،چین و بریتانیا)
و به ریاست عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر خارجه
ایران ،و هلگا اشمید ،معاون موگرینی مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا ،در هتل پله کوبورگ شهر وین
برگزار میشود.
عباس عراقچی پیش از آغاز این نشست ،با انتقاد
از طرفهای مقابل برجام با بیان اینکه «صبر راهبردی
ایران به پایان رسیده» ،گفت« :ما بیش از این دیگر تحمل
نمیکنیم که جمهوری اسالمی یکسویه و یکجانبه توافق
را اجرا کند و دیگران به تعهداتشان عمل نکنند».
مقامهای جمهوری اسالمی ،طی هفتههای گذشته
بارها از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام خبر

داده و اعالم کردهاند که از سقف تعیینشده در برجام
برای ذخیره اورانیوم غنیشده عبور خواهند کرد.
در مقابل کشورهای اروپایی از ایران خواستهاند به
تعهدات خود پایبند بماند .امریکا که از برجام خارج
شده میگوید تحریمها به ایران حق نمیدهد که برنامه
هستهایاش را تسریع کند.
در تالش برای حفظ برجام ،بریتانیا ،آلمان و فرانسه،
سه کشور اروپایی حاضر در برجام ،سازوکار ویژهای
را موسوم به اینستکس راهاندازی کردهاند که با وجود
تحریمهای واشیگتن علیه تهران ،تجارت با ایران را
امکانپذیر کند .این سازوکار مالی ویژه که امریکا منتقد
آن است ،هنوز اجرایی نشده است.
در همین ارتباط ،عباس موسوی ،سخنگوی وزارت
خارجه ایران ،روز جمعه در مهاباد به خبرگزاری ایرنا
گفت« :اگر تعهدات کشورهای باقیمانده در برجام
براساس توافق حاصلشده نسبت به حق و حقوق دولت
ایران رعایت نشود ،بر اساس مفاد  ۲۴و  ۳۶همین توافق
میتوانیم نسبت به خروج کامل از برجام اقدام کنیم».
او یک روز پیش از نشست کمیسیون مشترک
برجام نیز اعالم کرده بود در صورتی که اینستکس،
«غیرکاربردی» باشد ،گامهای بعدی ایران قاطعانه خواهد
بود.
وی شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در
ارومیه ،کشورهای اروپایی را به تأخیر در اجرای این
سازوکار مالی متهم کرد و گامهای بعدی ایران را منوط به
اقدام عملی کشورهای اروپایی درخصوص برجام دانست.
مقامهای ایرانی میگویند که اگر اینستکس عملی
نشود ایران از  ۱۶سرطان «گام دوم» کاهش تعهدات
برجامی خود را برخواهد داشت.
یک روز پیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک
برجام در سطح معاونان سیاسی ،نمایندگان سه کشور
ایران ،روسیه و چین عصر پنجشنبه ۶ ،سرطان ،در نشستی
سهجانبه در وین شرکت کردند.

جزئیاتی از این نشست که ریاست هیأت ایرانی آن بر
عهده عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر خارجه ،است
منتشر نشده ،اما کاظم غریبآبادی ،سفیر و نمایندهی
ایران در سازمانهای بینالمللی در وین ،با انتشار پیامی
در تویتر این مالقات را «سازنده و مثبت» خواند.
روز پنجشنبه همچنین وزیر امور خارجه ایران در
نامهای به فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا ،هشدار داد که «عزم جمهوری اسالمی ایران
برای استفاده از حقوق خود وفق برجام ،از جمله توقف
اجرای تعهدات ،جدی است».
به گزارش رسانههای ایران ،محمدجواد ظریف در
این نامه به یادداشت مشترک اخیر بریتانیا ،فرانسه و آلمان
در مورد تصمیم ایران برای کاهش برخی از تعهداتش در
برجام بهتندی واکنش نشان داده و محتوای این یادداشت
را مغایر با برجام خوانده است.
دوشنبه ۳ ،سرطان ،دو دیپلمات اروپایی به
خبرگزاری رویترز گفتند که فرانسه ،بریتانیا و آلمان در
خصوص تهدید ایران به کاهش تعهدات در چارچوب
توافق هستهای موسوم به برجام ،به این کشور «هشدار
دیپلماتیک رسمی» دادهاند و گفتهاند این اقدام برای ایران
پیامدهای جدی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،وزیر امور خارجه ایران
در نامه دیروز خود خطاب به موگرینی ،با اشاره به «موارد
متعدد و اساسی قصور طرفهای اروپایی در ایفای
تعهدات خود وفق برجام» تأکید کرده است که ایران در
مسیر استفاده از حقوق خود وفق برجام ازجمله توقف
اجرای تعهدات «تحت تأثیر فشارهای سیاسی و شانتاژها
قرار نخواهد گرفت».
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد ،نیز روز
جمعه و در حاشیهی اجالس گروه  ۲۰در شهر اوزاکای
جاپان خواستار تنشزدایی در خلیج فارس شده و گفت
که جهان نمیتواند پیامدهای بروز درگیری در این منطقه
را تحمل کند.

دور دوم مناظره نامزدهای حزب دموکرات

موضوعهای اصلی این مناظره بود.
برنی سندرز ،سناتور ایالت ورمانت،
در بخشی از صحبتهای خودش بار دیگر
به نابرابریهای اقتصادی در جامعه امریکا
اشاره کرد .به گفته سندرز ،ثروت تنها سه
نفر در امریکا از دارایی نیمی از جامعه،
بیش از  ۱۶۰میلیون نفر ،بیشتر است.
در بخشهای پایانی این مناظره،
هنگامی که بایدن به نقش خود برای بیرون
آوردن نیروهای امریکایی از عراق اشاره
کرد ،سندرز یادآور شد که او پیشتر در
فرستادن این نیروها به عراق نقش داشته

است.
دور اول مناظره میان نامزدهای حزب

دموکرات ،چهارشنبهشب با حضور ۱۰
نامزد ،از جمله الیزابت وارن ،سناتور ایالت

ماساچوست ،برگزار شده بود.
از  ۱۰نفری که در مناظره شب اول
حضور داشتند  ۹نفر وعده دادند در صورت
پیروزی در انتخابات ،به توافق هستهای
موسوم به «برجام» با ایران برخواهند گشت.
برابر نظرسنجیها ،بایدن در
حال حاضر بیشترین شانس را برای
رویارویی با دونالد ترمپ ،رییسجمهور
جمهوریخواه امریکا ،در کارزار انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۲۰۲۰دارد .پس از
او الیزابت وارن و برنی سندرز با فاصله
اندکی از هم قرار دارند.

ورزشی

www.etilaatroz.com

جیجــی دونارومــا ،دروازه
بــان جــوان میــان ،مــورد
توجــه پــاری ســن ژرمــن قــرار
گرفتــه اســت.
قــرارداد دونارومــا بــا
روســونری در تابســتان ســال
 2021بــه پایــان مــی رســد و
بــا توجــه بــه عــدم تمایــل ایــن
دروازه بــان بــه تمدیــد قــرارداد
بــا میــان ،مدیــران ایــن باشــگاه
قصــد دارنــد وی را بــا باالتریــن
قیمــت در تابســتان امســال بــه
فــروش برســانند.
پــاری ســن ژرمــن در حــال
حاضــر جدیــد تریــن مشــتری
دروازه بــان جــوان ایتالیایــی
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رد اولین پیشنهاد  PSGبرای جذب دوناروما

اســت و کالچومرکاتــو مدعــی
شــد آنهــا قصــد دارنــد بــا مبلــغ
 20میلیــون یــورو بــه اضافــه
آلفونســه آرئــوال ،دروازه بــان
جــوان پــی اس جــی ،میــان
را راضــی بــه فــروش دونارومــا
کننــد.
امــا بــه نظــر مــی رســد
ایــن پیشــنهاد از ســوی باشــگاه
میــان رد شــده و آنهــا معتقدنــد
دونارومــا حداقــل  60میلیــون
یــورو ارزش دارد و باشــگاه
پــاری ســن ژرمــن بایــد
بازیکنــی بــا ارزش باالتــر را
وارد معاملــه کنــد.
بــر همیــن اســاس نــام

لئانــدرو پــاردس ،هافبــک
آرجانتینــی پــاری ســن ژرمــن

بــرای انتقــال بــه میــان مطــرح
شــده اســت .پــاردس زمســتان

سال هشتم

ســال قبــل و بــا مبلــغ 40
میلیــون از زنیــت راهــی پاریــس
شــد امــا باشــگاه پــاری ســن
ژرمــن تمایلــی بــه حفــظ وی
نــدارد و بــا توجــه بــه اینکــه
پــاردس در گذشــته و در هنــگام
حضــور در امپولــی شــاگرد
مارکــو جاپائولــو ،ســرمربی
جدیــد میــان بــوده ،ایــن
ســرمربی خواهان انتقــال وی در
ازای جدایــی دونارومــا شــده و
بــه نظــر مــی رســد دو باشــگاه
میــان و پــاری ســن ژرمــن بــه
زودی بــرای ایــن معاوضــه بــه
توافــق نهایــی دســت خواهنــد
یافــت.

اخراج چهارمین بازیکن از جام ملتهای آفریقا

ادامـا نیانـی کـه بـرای تیـم ملـی مالـی بـازی میکنـد
چهارمیـن بازیکنـی اسـت کـه از جـام ملـت هـای آفریقـا
 ۲۰۱۹اخـراج میشـود.
بـه نقـل از آس ،تیـم ملـی فوتبـال مالی خیلـی خوب
جـام ملتهـای آفریقـا  ۲۰۱۹مصـر را شـروع کـرد و

به گزارش دیلیمیل بایرن مونیخ بار
دیگر برای جذب کالوم هادسون اودوی،
پدیده جوان چلسی به این تیم پیشنهاد داده

توانسـت  ۴بـر یـک موریتانـی را شکسـت دهـد .یکـی از
گلهـا را عبـداهلل دیابـی بـه ثمر رسـاند .بازیکن اهـل مالی
یـک روز بعـد توسـط ادامـا نیانـی ،هـم تیمـیاش سـیلی
خـورد .پـس از ایـن اتفـاق باالفاصلـه بازیکـن شـارلوا از
تیـم ملـی اخـراج شـد و در دیـدار برابـر تونـس حضـور

نخواهـد داشـت.
جـام ملتهـای  ۲۰۱۹آفریقـا یکی از پر حاشـیه ترین
دورههـا از لحـاظ رفتـار بازیکنان بوده اسـت .پیـش از این
هریـس بلقبلـه (الجزایر) ،سـلیمان ندیکومانـا (بوروندی) و
عمـر ورده (مصـر) از ایـن رقابتهـا اخراج شـده بودند.

پاسخ منفی دوباره چلسی به بایرن مونیخ

ولی این پیشنهاد از سوی چلسی رد شده
است.
روزنامه انگلیسی دیلیمیل با انتشار

گزارشی مدعی شد باشگاه بایرن مونیخ که
پیش از این خواهان جذب کالوم هادسون
اودوی ،پدیده جوان چلسی شده ولی در
جلب نظر موافق باشگاه انگلیسی ناکام
مانده بود ،بار دیگر برای انتقال او به آلمان
پیشنهادی  22.4میلیون پوندی به چلسی
ارائه داده ولی این پیشنهاد بایرن هم توسط
چلسی رد شده چرا که آبیهای لندن قصد
دارند فصل آینده حداکثر توان ممکن خود
را در اختیار فرانک لمپارد بگذارند.
هادسون اودوی آخرین سال قرارداد
خود با چلسی را پشت سر میگذارد و در
حال حاضر از ناحیه آشیل مصدوم است.
چلسی میخواهد اعجوبه جوان

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوســیله بــه تاســی از مــاده چهــل و ســوم قانــون تــدارکات بــه اطــاع عمــوم رســانیده
میشــود کــه وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در نظــر دارد پــروژه تهیــه و تــدارک
لــوازم حفــظ الصحــه شــیر ضــرورت پــروژه  NHLPایــن وزارت تحــت کــود نمبــر
را به شرکت محترم برادران قربان خیل
					
موالنا یعقوب چرخی دارای جواز نمبر  ۰۱۰۱-۲۲۲۷به قیمت مجموعی مبلغ ۱۶٫۷۸۷٫۴۰۰
(شانزده میلیون و هفت صد و هشتاد و هفت هزار و چهار صد) افغانی اعطا نماید.
اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هرگونــه اعتــراض در زمینــه داشــته باشــند ،میتواننــد
اعتــراض خویــش را از تاریــخ نشــر ایــن اعــان الــی چهــارده روز تقویمــی طــور کتبــی
تــوام بــا دالیــل آن بــه ریاســت تهیــه و تــدارکات وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری
واقــع کارتــه ســخی ،جمــال مینــه ،وفــق احــکام مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارایــه
نماینــد.
ایــن اطالعیــه بــه معنــی عقــد قــرار داد نبــوده و الــی تکمیــل میعــاد فــوق الذکــر و طــی
مراحــل قانونــی بعــدی ،قــرار داد منعقــد نخواهــد شــد.

انگلیسی را در استمفوردبریج نگه دارد
و به همین دلیل به او یک قرارداد جدید
پنجساله پیشنهاد داده است .چلسی معتقد
است هادسون اودوی زیر نظر سرمربی
جدیدی که باشگاه در نظر گرفته ،یعنی
فرانک لمپارد ،پیشرفت قابل مالحظهای
خواهد کرد و به ستارهای بزرگ تبدیل
خواهد شد.
هادسون اودوی که در ماه آوریل در
بازی چلسی مقابل برنلی به شدت مصدوم
شده و از آن زمان دیگر نتوانسته بود برای
چلسی به میدان برود سریعتر از حد انتظار
در حال بهبود است و به نظر میرسد به
زودی به تمرینات چلسی برخواهد گشت.
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سبایوس:

دوست ندارم رئال من را
بفروشد

دنــی ســبایوس کــه جایــی در برنامــه هــای
زیــدان نــدارد ،احتمــاال در فهرســت فــروش رئــال
قــرار خواهــد گرفــت.
دنــی ســبایوس دو ســال پیــش در حالــی کــه
از بارســا هــم پیشــنهاد داشــت ،بــه رئــال مادریــد
پیوســت امــا هرگــز نتوانســته بــه جایگاهــی ثابــت
در ایــن تیــم دســت یابــد و بــه خصــوص از
ســوی زیــدان مــورد اعتمــاد قــرار نگرفتــه اســت.
او کــه در تیــم زیــر 21ســالههای اســپانیا
بســیار خــوش درخشــیده ،دربــاره آینــدهاش
صحبــت کــرد .اســپانیا اخیــرا توانســت بــا پیروزی
مقابــل فرانســه بــه فینــال جــام ملتهــای جوانــان
اروپــا راه یابــد.
گفتــه میشــود رئــال مادریــد میخواهــد
ســبایوس را بــه تیــم دیگــری بدهــد و در صــورت
فــروش ،قیمــت او را  50میلیــون یــورو تعییــن
کــرده اســت.
ســبایوس در واکنــش بــه شــایعات اخیــر
گفــت« :دوســت نــدارم رئــال مــن را بفروشــد.
میخواهــم هــر جــا کــه هســتم بــه مــن خــوش
بگــذرد و احســاس مهــم بــودن داشــته باشــم .مــن
تواناییهــای بســیاری دارم و ســال بعــد ،بهتریــن
ســال دوران بــازی مــن خواهــد بــود.
مــن بــرای لــذت بــردن فوتبــال بــازی
میکنــم و بــا تمــام وجــود میخواهــم نشــان
دهــم کــه چــه ارزشــی دارم .ایــن فصــل بهتریــن
ســال دوران ورزشــی مــن نبــود امــا مــن واقعــا
میخواهــم اوضــاع را بــه روال خوبــی برگردانــم.
فینــال شــاید مهمتریــن بــازی زندگــی مــن باشــد.
بــرای مــن ایــن فصــل تمــام نشــده اســت».

تصحیح اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوســیله بــه تاســی از مــاده چهــل و ســوم قانــون تــدارکات بــه اطــاع عمــوم رســانیده
میشــود کــه وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در نظــر دارد پــروژه تهیــه و تــدارک
لــوازم حفظالصحــه شــیر ضــرورت پــروژه  NHLPایــن وزارت تحــت کــود نمبــر
را به شرکت محترم برادران قربانخیل موالنا
					
یعقوب چرخی مشترک با شرکت طلوعآسیا پامیر لمتید دارای جواز نمبرها  ۰۱۰۱-۲۲۲۷و
 ۰۱۰۱-۴۲۹۶۱به قیمت مجموعی مبلغ ( ۱۶٫۷۸۷٫۴۰۰شانزدهمیلیون و هفتصد و هشتاد
و هفتهزار و چهارصد) افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری واقع کارته سخی ،جمال مینه ،وفق
احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی
بعدی ،قرار داد منعقد نخواهد شد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها

قیمت 20 :افغانی
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شش ماهه
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یک ساله

 7000افغانی

200$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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مترجم :جلیل پژواک
ویراستار :شیر مهریار
صفحهآرا :رضا مظفری
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خانـهی یکـی از مقامـات بلندرتبـهی
حکومـت قبلـی فرزنـدی بهدنیـا آمـده اسـت.
ایـن مقام بلندپایـه به میمنت قدوم نورسـیده،
تمامـی نامزدان ریاسـتجمهوری را در منزلش
دعـوت کرده اسـت .اغلب نامـزدان ،دعوت او را
پذیرفتـه و بـه محفـل تشـریف برده اسـت .در
پایـان هـر کاندیـدا نـوزاد را در آغـوش گرفتـه
و چنـد جملـ ه را به گـوش او خوانده اسـت .ما
ایـن جملات را بـرای شـما تقدیـم میکنیم.
محمداشـرف غنـی :وقتـی اشـرف غنـی
نـوزاد را بـه آغـوش گرفـت ،از همـه معـذرت
خواسـت .او گفـت هنـوز هجده سـاعت کارش
تمـام نشـده و بایـد زود بـرود .اشـرف غنـی به
نـوزاد گفـت :نـام خـدا قندولـک! کاش هجـده
سـال پیـش بهدنیـا میآمدی که سـه مـاه بعد
بهخیـر به غنـی کاکایـت رای مـیدادی .حالی
هـم دیـر نشـده اسـت .دسـتور میدهم کـه از
کـود  ،۹۱هجـده بسـته دایپـر کانفـی برایـت
کمـک کنند.
عبـداهلل عبـداهلل :اال جانـم اسـتی او بچـه.
بخـدا جهاد افغانسـتان ارزشـش را داشـته .اگر
خـدا خواسـته باشـد تو بـزرگ شـوی و ارزش
جهـاد و مقاومـت را درک کنـی .پـدرت ارزش
جهـاد را درک کـرده ،امـا خـود را بـه کوچـه
حسـن چـپ زده اسـت.
محمدحنیـف اتمـر :تـو کوچـک اسـتی و
اتمـر صایـب را درک نمیکنـی .گالیـهی ما از
پـدرت اسـت کـه تـا بهحـال بـه ما نپیوسـته
و در محفـل امشـب ،سـران حکومت نامشـروع
را هـم دعـوت کـرده اسـت .کاش تـو زبـان
میداشـتی و از پـدرت میخواسـتی کـه جلـو
غـارت و چپـاول بیتالمـال را بگیـرد .بدبختی
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افغانسـتان همینجاسـت .بچههـا کوچکاند و
پدرهـا بـه مـا نمیپیوندند.
رحمـتاهلل نبیـل :مـن و پـدرت هـر دو از
پاکسـتان متنفریم .وقتی در انتخابات گذشـته
گـزارش تقلب در انتخابات را به شـورای امنیت
دادیـم ،یکـی از مقامـات که تیـر خـودرا آورد،
همیـن پدرت بـود .البته حاال پشـیمان اسـت.
امـا چـه سـود؟ پـدرت مـرا خـب میشناسـد،
امیـدوارم در ایـن انتخابـات تیر خـود را نیاورد.
چـون پسـانتر قطعا پشـیمان خواهد شـد.
محمدحکیـم تورسـن :آفریـن اربـاب
کوچـک را .بیـا بغلـم بیـا جـان کاکا! بیـا بغـل
رییسجمهـور آینـدهی مملکـت( .گفتـه

میشـود نـوزاد در بغـل آقـای تورسـن گریـه
کـرده) .آقـای تورسـن هـم بـه او گفتـه :مـادر
تـو اولین مادریسـت که پسـری بهدنیـا آورده
کـه آن پسـر تورسـن را قبول نـدارد .بـرو بغل
احمدولـی مسـعود.
احمدولـی مسـعود :نـاژ نـاژ نـاژ .نـاژ کاکا.
گریـه نکـن .تورسـن کاکایـت مـزاق میکنـه.
کوشـش نکـن زود کالن شـوی ،وگرنـه مثـل
تورسـن کاکایـت از خودراضـی میشـوی.
خردتـرک بـاش و از خردترکـیات لذتببـر.
بسـیار متاسـف اسـتُم کـه از همیـن حـاال بـا
ِچرتوپِـرت سیاسـیون مواجـه شـدهای .تـو
بایـد حالی آهنـگ وجیهه خانم را بشـنوی که

میگویـد :لورلـی لورلـی باچـه مـه ،ای نـور دو
دیـده مه.
شـیدا محمـد ابدالـی :بهخـدا در چهرهات
وقـار احمدشـاه ابدالـی بابـا را میبینـم (اینجا
بـه قصد صدایـش را بلند کرده بـود که والدین
و اقـارب نـوزاد بشـنوند) .خـدا کنـد تـا زمانی
کـه تـو بـزرگ میشـوی ،مـن زنـده باشـم .تو
کاندیـدا شـوی و مـن و تمـام اقاربم بـه تو رای
بدهیـم .تـو از یک فامیل بسـیار نجیب اسـت،
دلـم گواهـی میدهد کـه خانوادهی تـو به من
رأی میدهنـد .خـدا گـواااااه هـی خـدا گواه.
فرامـرز تمنـا :از همیـن حاال دوسـت دارم
تـو را دامـاد خطـاب کنـم .نـه .منظـورم ایـن
نیسـت کـه بـرای رأی دیپلماسـی کنـم .بلکه
میخواهـم یـک فرصـت بینظیـر را از دسـت
ندهـم .اصلا پدرجانـت اگـر میخواهـد ،روز
انتخابـات کل روز را در خانـه بخوابـد ،هیـچ
تغییـری در دیـدگاه مـن بهوجـود نخواهد آمد
دامـاد جـان! عمـر دراز و زندگی خوب داشـته
با شید .
گلبدیـن حکمتیـار :ماشـااهلل فرزنـد دلیـر
مسـلمان .بـه آغوش اسلام خوش آمـدی .من
نیامـدهام که رأی گدایی کنـم ،بلکه میخواهم
بگویـم خوب اسـت که دیـر بهدنیا آمـدی ،اگر
نـه ممکـن بـود تـو هـم حـاال بـر مـن تهمـت
مـیزدی کـه گلبدیـن کابـل را راکتبـاران
کـرده بـود .مـن حـاال تـو را پیش چشـم همه
ماچبـاران میکنـم ،بـاز ببیـن که یـک نفر این
خبـر را نشـر نمیکنند .کالن که شـدی بخیر،
شـایعات زیـادی را در مورد من خواهی شـنید.
هیچکدامـش را بـاور نکـن .یگان چکر سـر قبر
مـا بیـا و در حـق امیـرت دعای خیـر کن.

زلمـی رسـول :ای هدیـهی خـدا! بیـا بغل
رسول.
گفتـه میشـود آقـای زلمـی رسـول باقی
حرفهایـش را نگفـت .چنـد بوسـه بـر صورت
نـوزاد زد و کنـار رفت.
عنایـتاهلل حفیـظ :خیلـی دوسـت دارم
این بچـه را ریاضی درس بدهـم ،فیزیک درس
بدهـم و بیولـوژی را برایـش تشـریح کنـم ،در
باالتریـن سـطح .طوریکـه از المپیادهـای
ریاضـی ،فیزیـک و بیولـوژی همیشـه بـا مدال
طلا و مقـام نخسـت برگردد .اسـمت چیسـت
شـاهزاده؟ ای نـام خدا جوان آینـده مملکت را.
ایـن وطـن در آینده از شماسـت .پنجسـاله که
شـدی بخیر ،درس را شـروع کن .به پدرت هم
میگویـم کـه در تربیـت تـو آخریـن تالشـش
را بکنـد .مطمیینـم پـدر و مـادرت ایـن کار را
خواهنـد کـرد .از طـرف مـن دسـتان پـدر و
مـادرت را مـاچ کن.
گفتـه میشـود بقیـه نامـزدان ریاسـت
جمهـوری بهدلیـل ترافیـک بیـش از حـد در
چهارراهیهـای گدودشـده از طرف شـهرداری
بنـد مانـده و به ایـن محفـل نرسـیدهاند .اما از
طریـق دنیـای مجازی صـورت نـوزاد را دیده و
آرزوی خوشـبختی کردهانـد.
در همیـن حال والدین این نـوزاد در ختم
محفـل ،یعنـی هنگامی که همه رفتـه بودند ،با
صـدای بلنـد گفتـه :تا کـه این مکتب اسـت و
ایـن مال ،حال طفلان خراب میبینـم .والدین
مذکـور از سـه روز بدینسـو دیگـر در انظـار
عمومـی دیـده نشـدهاند .گفتـه میشـود بـه
دیـار خارجـه رفته تـا زندگی حداقلـی را برای
خودشـان گارانتـی کنند.

