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از کنار »دریاچه ی دال«2  که در قلب شهر سرینگر آیینه گری می کند و میزبان 
قایق های کوچک و خانه های مجلل قایقی3  است، می توان نسیم گوارا و رایحه ی 

درختان »پَری محل«، »کوه سلیمان« و »چشمه ی شاهی« را تنفس کرد که در...

انتخابات  برگزاری  برای  اخالقی  تعهد  که  می گوید  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری وجود دارد و مردم  افغانستان نباید در این مورد به دیده ی شک و تردید بنگرند.

آقای غنی دیروز )سه شنبه، 18 سرطان( در نشست کابینه گفته است که یکی از »نقاط کلیدی« برای 

نیروهای امنیتی و ادارات ملکی )غیرنظامی( انتخابات و برگزاری آن در زمان تعیین شده است.
او افزوده: »در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه وجود نداشته باشد، این وظیفه ی ملی ماست، 

وجیبه ی قانونی ماست و تعهد اخالقی ما است.«...

َپریمَحلویادیازمالشاهبدخشانی؛
یادداشتیازسفِرکشمیر۱

اشرفغنی:
بهبرگزاریانتخاباتریاستجمهوریشکیوجودندارد

صفحه ۴

»صنف ده بودم، با هم کالسی ام دعوا کردم. یخن همدیگر را گرفته بودیم که 
ناگهان سرمعلم داخل صنف شد. او با دیدن ما به نماینده ی صنف گفت که برو از 

روی میز دفتر من چوب را بیاور. نفس به سینه ی مان حبس شد...

خشونتدرمکاتب؛
دانشآموزانراازیادنبریم
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چهار روز پیش دوازدهمین سالروز تولد مهریه، نواسه ام، بود. زادروز من 
انداختند. گفتند جشن تولد تو و مهریه  به تأخیر  اما آن را  هفته ی گذشته بود؛ 
را یکجا می گیریم. قبول کردم. امسال سال 1442 هجری شمسی است. هشتاد و 

هشت ساله شدم. مهریه همین دوازده سال پیش متولد شد...

درهشتادوهشتسالگیمن
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خاموشی تفنگ ها؛ 
انتظاری که از نشست 

دوحه برآورده نشد
افغان ها  دوروزه ی  گفت وگوی 
مردم  که  انتظار  یافت.  پایان  قطر  در 
افغانستان داشت حاصل نشد: آتش بس. 
حاصل نشست دوروزه، یک قطع نامه ی 
بندهای  از  بسیاری  است.  دوصفحه ای 
این قطع نامه تعارف و کلی گویی است. 
از طرف دیگر به لحاظ حقوقی نتایج این 
مردم  ندارد.  اجرایی  الزام  هیچ  نشست 

انتظار بیش تری از این  داشتند.
طالبان  قطع نامه  این  از  بخش  در 
توافق کردند که خشونت ها را با توقف 
مذهبی،  »دینی،  مراکز  بر  حمالت 
ملکی،  تحصیلی  مؤسسات  شفاخانه ها، 
محالت  و  آب گردان  بندهای  بازارها، 
کار در سراسر کشور« کاهش دهند. در 
قطع نامه تأکید شده است که تالش شود 
تا تلفات غیرنظامیان به »حد صفر« تقلیل 
یابد. کوتاه آمدن طالبان تا این  حد اندکی 
امیدوارکننده است، به دلیل این که طالبان 
در گذشته پروای هیچ چیزی را نداشتند. 
بخشی  عمومی  تأسیسات  به  آسیب زدن 
از استراتژی جنگی این  گروه بود. تلفات 
طالبان  نتیجه ی حمالت  در  ملکی  افراد 
است.  بوده  باال  همواره  افغانستان  در 
پیش از این، طالبان آگاهانه افراد ملکی و 
تأسیسات عمومی را هدف قرار داده اند. 
آخرین بار در دو حمله ی انفجاری طالبان 
قربیان  از  بسیاری  غزنی،  و  کابل  در 
بودند،  کودکان  و  ملکی  افراد  رویداد 
در این رویدادها بیش ترین خرابی ها بر 
تأسیسات عمومی و خانه های مردم وارد 
را  موضوع  این  نمی تواند  طالبان  آمد. 
انکار کند. بررسی های کمیسیون مستقل 

حقوق بشر...
صفحه ۲

واکنش حکومت به نشست قطر: 

نظام افغانستان جمهوری اسالمی است



خلیلزادپسازگفتوگوباطالباندرپایاننشستقطربهچینرفت
اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی امریکا برای صلح 
افغانستان گفته است که او پس از دیدار با هیأت گفت گوکننده ی طالبان در هفتمین دور 

مذاکرات صلح افغانستان، اکنون به چین می رود.
پیام تویتری نوشته است: »من  آقای خلیل زاد دیروز )سه شنبه، 18 سرطان( در یک 
صبح دیروز با طالبان یک مالقات داشتم. حاال به سوی چین می روم و از آن جا برای مشوره 

و گزارش دهی در مورد روند صلح افغانستان به واشنگتن بر خواهم گشت.«
آقای خلیل زاد در این پیام تویتری خود مشخص نکرده است که دور هفتم مذاکرات 
صلح افغانستان میان نمایندگان امریکا و هیأت طالبان در قطر پایان یافته است یا نه، اما 

هفتمین روز این دور گفت وگوها پس از دو روز وقفه به خاطر جریان نشست بین االفغانی 
صلح افغانستان در قطر صبح دیروز آغاز شده بود.

پیشتر آقای خلیل زاد این دور از مذاکرات را »مثمرتر« از هر وقت دیگر خوانده بود. او 
گفته بود: »ما در هر چهار بخش توافق نامه ی صلح پیشرفت قابل مالحظه داشتیم: تضمین 
در مبارزه با تروریزم، خروج نیروها، شرکت در دیالوگ و مذاکرات بین االفغانی و آتش بس 

جامع و دایمی.«
دور هفتم گفت گوها میان آقای خلیل زاد و نمایندگان طالبان در قطر یازده روز پیش 

)شنبه، 8 سرطان( آغاز شده بود.

بازداشتدونظامیایرانیدروالیتفراه
اطالعات روز -هرات: مقام های امنیتی در والیت فراه می گویند که دو شهروند ایرانی 
که لباس نظامی بر تن داشتند، دو روز پیش )دوشنبه، 1۷ سرطان( از سوی پولیس مرزی 

این والیت بازداشت شده اند.
محب اهلل محب، سخن گوی فرماندهی پولیس فراه با تأیید این خبر به روزنامه اطالعات 
روز گفت که از نزد این دو نفر یک میل سالح سنگین »دهشکه« و یک عراده موتر تیزرفتار 
به دست پولیس مرزی افتاده است. به گفته ی آقای محب هم اکنون افراد بازداشت شده در 

بازداشتگاه »بند شیخ ابونصر فراهی« نزد پولیس مرزی به سر می برند.
تحقیقات ابتدایی پولیس فراه از نزد این دو شهروند ایرانی انگیزه ی حضور آنان را به 

خاک افغانستان روشن نساخته است.

آقای محب می گوید: »مسئوالن امنیتی فراه با سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل 
تماس هایی داشته اند و به زودی علت حضور این دو تبعه ی ایرانی به خاک کشور مشخص 

خواهد شد.«
از سویی هم شورای والیتی فراه می گوید این موضوع با پادرمیانی مسئوالن حل شده 

است.
شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی فراه به روزنامه اطالعات روز گفت که این 

افراد از ساحه ی گمرک فراه  بازداشت شده اند و به گونه ی اشتباهی وارد فراه شده بودند.
با این همه پیش از این نیز گزارش هایی مبنی بر حضور شهروندان ایرانی در فراه به 

نشر رسیده بود.

نشـان  خورشـیدی  گذشـته ی  سـال  در 
تلفـات  درصـد   ۵3 عامـل  کـه  می دهـد 
غیرنظامیـان طالبان، 12 درصـد آن نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان و نیروهـای بین المللـی و 
12 درصـد دیگـر داعـش بوده و مشـخص 
نیسـت کـه عامـل 22 درصـد باقی مانـده ی 
ایـن تلفات کدام گروه اسـت. امـا اکنون که 
طالبـان پذیرفته انـد از بخـش از اسـتراتیژی 
جنگـی خـود دسـت بـردارد، امیدوارکننده 
انـدک اسـت.  ایـن  امیـدواری  امـا  اسـت؛ 
نگرانـی اصلـی هنـوز بـر سـر جایـش باقی 
اسـت. آیـا طالبـان بـه ایـن توافـق پای بنـد 
وجـود  بسـیاری  نگرانـی  مانـد؟  خواهنـد 
دارد کـه طالبـان ممکـن اسـت پای بنـد این 
قـول و قـرار خـود نماننـد. به دلیـل این کـه 
مبـارزه  تـوان  جنـگ،  میـدان  در  طالبـان 
رودررو بـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را 
ندارنـد. این  گروه کوشـیده اسـت از طریق 
حمـالت پیچیـده ی انتحـاری و انفجاری بر 
دولـت افغانسـتان فشـار وارد کنـد. طالبـان 
از سـال 1393 و بـا حملـه ی گسـترده بـه 
شـهر قنـدوز شـیوه ی جنگی خـود را تغییر 
هم چنـان  بخواهنـد  طالبـان  اگـر  دادنـد. 
چـاره ای  برونـد،  پیـش  جنـگ  طریـق  از 
حمـالت  تاکتیـک  بـه  متوسل شـدن  جـز 
ایـن   منطـق  ندارنـد.  انفجـاری  پیچیـده ی 
نـوع جنـگ  آسیب رسـیدن بـه غیرنظامیـان 
طـرف  از  اسـت.  عمومـی  تأسسـیات  و 
دیگـر، طالبـان همیشـه گفته انـد غیرنظامیان 
را هـدف قـرار نمی دهنـد؛ امـا در سـاحت 
عمـل هیـچ  زمانـی بـه ایـن تعهـد پای بنـد 
می گوییـم  وقتـی  بنابرایـن،  نبوده انـد. 
نگرانـی بسـیار، معنایـش همیـن اسـت. از 
طـرف دیگر پرسـش اصلـی این اسـت، در 
میانـه ی صف آرایـی این روزهـای نیروهـای 
امنیتـی افغانسـتان و پیکارجویـان طالـب و 
تنـور گـرم آتـش جنـگ در چنـد والیـت 
به صـورت هم زمـان کـه اغلـب درگیری هـا 
در متـن زندگـی و خانه هـای افـراد ملکـی 
جریـان دارد، چگونـه تلفات افـراد ملکی به 
صفر خواهد رسـید؟ پاسـخ روشـن اسـت؛ 
ایـن انتظـار فقـط بـا آتش بـس و خاموشـی 

تفنگ هـا ممکـن اسـت
امـا نظـر مـا ایـن اسـت کـه ایـن  گام 
طالبـان یـک قـدم به  پیش اسـت. دو سـوی 
منازعـه در افغانسـتان -هـم دولـت و هـم 
از فرصـت  گـروه طالبـان- وظیفـه دارنـد 
پیش آمـده اسـتفاده کننـد. هرچنـد در ایـن 
رسـمی  به صـورت  گفت وگوهـا  از  دور 
به گونـه ی  امـا  نبـود؛  نماینـده ی حکومـت 
و  حکومـت  در  دخیـل  افـراد  غیررسـمی 
نزدیـک بـه رییس جمهـور در ایـن نشسـت 
توافق نامـه  بنابرایـن،  داشـتند.  حضـور 
دیـدگاه  ضمنـی  به گونـه ی  می توانـد 
حکومـت را نیـز دربرگیـرد. در واکنـش بـه 
ایـن  قطع نامـه، سـالم رحیمـی وزیـر دولت 
در امـور صلـح، آن  را »گام بلنـد در مسـیر 
سـبز  چـراغ  ایـن  اسـت.  خوانـده  صلـح« 
حکومـت در پاسـخ بـه نخسـتین تقاضـای 
موافقت نامـه  درایـن  اسـت.  قطع نامـه 
خواسـته شـده اسـت که طرف هـای درگیر 
جنـگ به جـای به کارگیـری ادبیـات تهدید، 
بیانـات  در  جنگ طلبانـه  و  انتقام جویـی 
رسـمی خویـش، از »زبـان مالیـم« اسـتفاده 
کننـد. راه حـل ایـن اسـت کـه زبـان مالیـم 
بـه تنهایی کافی نیسـت. خاموشـی تفنگ ها 
ضـرورت انکارناپذیـر اسـت. طالبـان نـگاه 
سـاده لوحانه خـود از جنـگ افغانسـتان را 
میـدان  پیـروزی در  بازنگـری کننـد.  بایـد 
جنـگ بـرای هیـچ  طرفـی ممکـن نیسـت. 
کلیـد راه حـل، رسـیدن بـه  یـک راه حـل 
سیاسـی اسـت. راه حل سیاسـی کـه در آن 
تسـاهل و مـدارا، احترام بـه  باورهای مردم، 
اراده ی  و  حقـوق  بـه  احتـرم  فرهنگ هـا، 

مـردم بـه  رسـمیت شـناخته شـده باشـد.
ایـن  بندهـای  از  بسـیاری  پایـان  در 
قطع نامـه تعـارف و کلـی اسـت. نمی تـوان 
همیـن  حـاال قضـاوت کـرد کـه چـه پیـش 
خواهـد آمـد، امـا از همین اکنـون انتظـار و 
خواسـت مـردم افغانسـتان روشـن اسـت: 
بـه گذشـته برنمی گردنـد. تمـام طرف هـای 
افغانسـتان،  صلـح  و  جنـگ  در  دخیـل 
به شـمول گـروه طالبـان بایـد بـر روی ایـن 
خـط قرمـز مـردم پایه هـای صلح پایـدار را 

کننـد. پی ریـزی 
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وزارت  روز:  اطالعـات 
تحصیـالت عالی کشـور برنامه ای 
را روی دسـت گرفتـه اسـت کـه 
دانشـگاه  اسـتادان  آن  براسـاس 
کالس  سـر  رفتـن  از  پیـش 
بـرای تدریـس و یـا افـرادی کـه 
و  دانشـکده  رییـس  به  عنـوان 
رییـس دانشـگاه مقـرر می شـوند، 
پیـش از آغـاز بـه کار، یـک یـک 
دوره ی آموزشی شـیوه ی تدریس 
می گیرنـد.  فـرا  را  مدیریـت  و 

عالـی  تحصیـالت  وزارت 
سـرطان(   18 )سه شـنبه،  دیـروز 
 20 بـا  تفاهم نامـه  امضـای  بـا 

تحصیـالت  موسسـه  و  دانشـگاه 
عمـال  کشـور  سراسـر  در  عالـی 

زد.  کلیـد  را  برنامـه  ایـن 
باالکـرزی،  عبدالتـواب 
تحصیـالت  وزارت  سرپرسـت 
عالـی ایـن کار را یـک گام مهـم 
و  ظرفیت سـازی  راسـتای  در 
تحصیـالت  وضـع  بهترشـدن 
عالـی در کشـور خوانـد و افـزود 
ابتـکارات  از  برنامـه  ایـن  کـه 
و مشـخصا  افغانسـتان  حکومـت 
وزارت تحصیـالت عالـی اسـت. 
گفـت،  باالکـرزی  آقـای 
ممکـن یـک نفـر انجنیـر، داکتـر 

یـا حقـوق دان خـوب باشـد، ولی 
قطعی نیسـت کـه در کار تدریس 
نیـز خـوب عمل کنـد، بنابراین از 
به عنـوان  کـه  افـرادی  پـس  ایـن 
می شـوند،  مقـرر  علمـی  کادر 
پیـش از آن کـه به تدریس شـروع 
کند، در »مرکز انکشـاف مسـلکی 
برنامـه ی  علمـی«  کادر  اعضـای 
شـیوه ی  کوتاه مـدت  آموزشـی 
فـرا  را  مدیریـت  و  تدریـس 

 . نـد می گیر
آقـای  گفتـه ی  بـه  همچنـان 
باالکـرزی، ایـن برنامه بـه افرادی 
کـه جدیـدا در سـطوح مدیریتـی 

قـرار  دانشـگاه ها  و  دانشـکده ها 
می گیرنـد، ایـن امـکان را می دهد 
کـه پیـش از آغـاز بـه کار، تمـام 
تمهیـدات مدیریتـی را با اسـتفاده 
از بسـته ای کـه از سـوی رهبـری 
فـرا  می شـود،  ترتیـب  وزارت 

می گیرنـد. 
وزارت  سرپرسـت 
کـه  افـزود  عالـی  تحصیـالت 
هزینـه ی ایـن برنامـه از بودجه ی 
و  علمـی  بخـش  انکشـافی 
تحصیـالت  وزارت  اکادمیـک 

می شـود.  پرداخـت  عالـی 
ظرفیت سـازی  بحـث 

اسـتادان در حالی مطرح می شـود 
کـه نقدهـا و پرسـش های زیـادی 
اسـتادان  تدریـس  نحـوه ی  بـر 
موسسـات  و  دانشـگاه ها  در 
اسـت. وارد  عالـی  تحصیـالت 
وزارت  گذشـته  سـال 
کـرده  اعـالم  عالـی  تحصیـالت 
را  تحصیلـی  نصـاب  کـه  بـود 
و  بازنگـری  جـدی  به طـور 
نتیجـه ی آن را ظـرف شـش مـاه 
کنـون  تـا  امـا  می کنـد،  اعـالم 
نصـاب  بازنگـری  جزئیـات  از 
در  دقیقـی  اطالعـات  تحصیلـی 

نیسـت. دسـت 

وزارتتحصیالتعالی:
استاداندانشگاهپسازتقرر،شیوهیتدریسرافرامیگیرند

اشرفغنی:
بهبرگزاریانتخاباتریاستجمهوریشکیوجودندارد

غنــی  اشــرف  رییس جمهــور  روز:  اطالعــات 
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب ــد اخالق ــه تعه ــد ک می گوی
ــد  ــتان نبای ــردم  افغانس ــود دارد و م ــت جمهوری وج ریاس

ــد. ــد بنگرن ــک و تردی ــده ی ش ــه دی ــورد ب ــن م در ای
در  ســرطان(   18 )سه شــنبه،  دیــروز  غنــی  آقــای 
نشســت کابینــه گفتــه اســت کــه یکــی از »نقــاط کلیــدی« 
بــرای نیروهــای امنیتــی و ادارات ملکــی )غیرنظامــی( 
انتخابــات و برگــزاری آن در زمــان تعیین شــده اســت.
او افــزوده: »در قســمت انتخابــات هیــچ نــوع شــک و 
شــبهه وجــود نداشــته باشــد، ایــن وظیفــه ی ملــی ماســت، 

وجیبــه ی قانونــی ماســت و تعهــد اخالقــی مــا اســت.«
همچنــان  نشســت  ایــن  در  غنــی  رییس جمهــور 
ــت  ــت داده اس ــی هدای ــئوالن ادارات دولت ــی مس ــه تمام ب
کــه از هیــچ نــوع کمــک بــرای برگــزاری انتخابــات 

نکننــد. دریــغ  ریاســت جمهوری 
ــن  ــر تأمی ــه به خاط ــال از وزارت مالی ــن ح او در عی
منابــع ملــی و بین المللــی بــرای برگــزاری انتخابــات 

ریاســت جمهوری قدردانــی کــرده اســت.
ــن نشســت  ــی در ای ــور غن ــم رییس جمه از ســویی ه
آغــاز  زمــان  در  خواســته  کابینــه  اعضــای  تمــام  از 

ــردم  ــرای م ــات ب ــه ی خدم ــه ارای ــی ب ــای انتخابات کمپین ه
ــد. ــه دهن ادام

آقــای غنــی از آنــان خواســت کــه در رونــد انتخابــات 
ــا ضــرر  ــه نفــع ی بی طرفــی کامل شــان را حفــظ کــرده و ب
کــدام نامــزد مشــخص در امــور انتخابــات مداخلــه نکننــد.

بــا ایــن حــال قــرار اســت انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــود.  ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــزان س ــم می ــخ شش ــه تاری ب
ــرای احــراز کرســی ریاســت جمهوری 18 نفــر به شــمول  ب
ــس  ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــی و عب ــرف غن ــور اش رییس جمه

ــد. ــزد کرده ان ــود را نام ــور خ ــی کش اجرای

هوانـوردی  اداره ی  روز:  اطالعـات 
ملکی کشـور اعالم کرده اسـت کـه دو خط 
پـروازی جدید از غرب به شـرق افغانسـتان 

ایجاد شـده اسـت.
در اعالمیـه ای که از سـوی ایـن اداره به 
نشـر رسـیده، آمـده اسـت کـه ایـن خطوط 
در پـی مسـدودماندن فضـای پاکسـتان برای 
پروازهـای عبـوری از افغانسـتان و کاهـش 
تعـداد ایـن پروازهـا دو روز قبـل )دوشـنبه، 
به صـورت  و  یافتـه  گشـایش  1۷سـرطان( 
رسـمی به مسـیرهای پروازی منطقـه افزوده 

است. شـده 
بـه نقـل از اعالمیـه، پروازهـای عبوری 
و  افغانسـتان  فضـای  از  خطـوط  ایـن  در 
و  چیـن  وارد  بعـد  و  گذشـته  تاجکسـتان 

می شـود. شـرقی  آسـیای 
ملکـی  هوانـوردی  اداره ی  همچنـان 
افـزوده اسـت که مسـیر غـرب – شـرق که 
قبـال از فضـای پاکسـتان عبـور می کـرد، بـا 
آوردن اصالحـات در غـرب و شـرق بـرای 
شـرق آسـیا و غرب آسـیا نیزبـدون عبور از 
فضای پاکسـتان، باز شـده اسـت. این مسـیر 

قبال از غرب و شـرق پاکسـتان می گذشـت.
ایـن اداره تأکید کرده اسـت کـه این دو 
مسـیر هوایـی فاصلـه ی پروازها میان شـرق 

و غـرب آسـیا را کوتاه تـر می کند.
کـه  اسـت  شـده  گفتـه  اعالمیـه  در 
فعال سـازی ایـن خطـوط بـرای پروازهـای 
عبـوری در افغانسـتان »نقـش اساسـی دارد 
و می توانـد روی افزایـش مجـدد پروازهای 
تأثیرگـذار  افغانسـتان  خـاک  از  عبـوری« 

باشـد.
هوانـوردی  اداره ی  هـم،  سـویی  از 

ملکـی گفته اسـت که گشـایش این مسـیرها 
بـا اسـتقبال شـرکت ها و انجمـن بین المللـی 
شـده  مواجـه  )ایاتـا(  هوایـی  شـرکت های 

. ست ا
افغانسـتان در حالی از ایجاد دو خطوط 
پـروازی بـرای عبـور پروازها از این کشـور 
خبـر می دهـد کـه از حـدود چهارونیـم مـاه 
پیـش بـه ایـن طـرف در پـی شـدت یافتن 
تنش هـا میان پاکسـتان و هنـد روی حمله ی 
انتحـاری در کشـمیِر تحت کنتـرل هند، این 
مسـیر بـر روی این پروازها مسـدود اسـت.

بستهماندنحریمفضاییپاکستان؛افغانستاندوخطپروازیجدیدایجادکرد

کرده  اعالم  بغالن  والی  مطبوعاتی  دفتر  روز:  اطالعات 
یک حمله ی  نتیجه ی  در  خانواده  یک  هفت عضو  که  است 

هوایی در دند شهاب الدین والیت بغالن کشته شده اند.
دو  رویداد  این  که  است  آمده  دفتر  این  اعالمیه ی  در 
»کتب خیل«  روستای  در  سرطان(   1۷ )دوشنبه،  قبل  شب 

دندشهاب الدین رخ داده است.
منزل  یک  هوایی  حمله ی  این  در  اعالمیه،  از  نقل  به 
یک  عضو  هفت  نتیجه  در  که  شده  تخریب  نیز  مسکونی 

خانواده کشته شده اند.

قول  سخن گوی  کریمی،  غالم حضرت  حال  همین  در 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  پامیر   21۷ اردوی 
مسلح  مخالفان  مواضع  بین بردن  از  به هدف  هوایی  حمله ی 

دولت راه اندازی شده بوده است.
آقای کریمی همچنان گفت که تا کنون مشخص نشده که 
این حمالت از سوی نیروهای افغان صورت گرفته یا از سوی 
مسئوالن  از  متشکل  هیأتی  که  افزود  او  خارجی.  نیروهای 
به منظور  دفاعی  و  امنیتی  ارگان های  و  بغالن  والیت  محلی 

بررسی این موضوع به ساحه ی رویداد اعزام شده است.

سخن گوی قول اردوی 21۷ پامیر عالوه کرد که در این 
رویداد 10 جنگ جوی گروه طالبان نیز کشته و 14 جنگ جوی 

دیگر این گروه زخمی شده اند.
از سویی هم وزارت دفاع کشور گفته است که گزارش ها 
مبنی بر آسیب رسیدن به غیرنظامیان در جریان این حمله را 

بررسی می کند.
ناامن  والیت های  از  کشور  شمال  در  بغالن  والیت 
آن  ولسوالی های  از  شماری  در  طالبان  گروه  که  می باشد 

فعالیت گسترده دارد.

دریکحملهیهواییدربغالنهفتعضویکخانوادهکشتهشدند
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محمدجان ستوده 

که گویا مالشاه گفته است: »پنجه در پنجه ی خدا 
دارم/ من چه پروای مصطفا دارم« به شاه جهان 
)پدر داراشکوه( فرستادند و ضمن تکفیر، از شاه 
وقتی  کند.  را صادر  او  قتل  که حکم  خواستند 
موضوع  این  شاه  مال  با  مالقاتش  در  شاه جهان 
را پیش نهاد، مال گفت: »از این سروده رایحه ی 
شرک می آید؛ زیرا که شاعر در این شعر، میان 
این  و  است  کرده  تفریق  مصطفا  و  خدا  خود، 
در مذهب من شرک است. پادشاه این حرف را 

شنید و به او باورمند شد.«8 
مال شاه در تفسیر نیز دیدگاه ویژه ی خود را 
داشته است. این که تنها پاره ی اول قرآن را تفسیر 
است.  نبوده  بی دلیل  است،  نداده  ادامه  و  کرده 
تیغ تکفیر همه جا از نیام بیرون بوده است، اما 
چنان که ذکر شد، دستور شاه جهان بر وفق مراد 

آن ها صادر نمی شد. 
تهمت  نیز  پادشاه  به  مخالفان مال شاه حتا 
بستند که گویا توسط مال شاه جادو شده است، 
اما بازهم به اراده ی پادشاه اثری نداشت و کسی 
به صورت علنی جرأن نکرد »حضرت آخوند« را 
به قتل برساند. آمده است که گروهی کمر به قتل 
او بستند و در نهایت وقتی به قصد کشتن وارد 
محل اقامتش شدند، او را در حال سجده دیدند 

و دست کشیدند. 
قرآن  آیه  از یک  را  او  تفسیر جالب  اینک 

که ظهور الدین احمد نقل کرده است، می آورم: 
انتم  و  الصاله  تقربوا  ال  آمنوا  ایهالذین  »یا 

سکاری«
آورده اید،  ایمان  که  کسانی  فرموده  ای 

و  سکر  حالت  که  وقتی  نشوید  نماز  نزدیک 
از  بلندتر  است  حالتی  سکر  آید،  حق  مستی 
نمازگزاردن... اگر مستی مجازی ست، قرب نماز 
ممنوع است تا نماز ملون و ملوث نشود. در این 
حقیقی  سکر  اگر  و  است  نماز  عزت  صورت 
این  در  است  ممنوع  نماز  قرب  بازهم  است 

صورت عزت سکر از حق بگذرد.9  
محمد سعید سرمد نیز از ارامنه کاشان بود 
به هندوستان، مسلمان شد و  از ورود  که پس 
در  عمرش  آخر  برگزید.  تصوف  طریق  سپس 
دهلی گذشت. برهنه می زیست و مخالفان بسیار 
داشت، اما تا زمانی که داراشکوه زنده بود، کسی 
عمران  قول  به  نظر  بکشد.  را  او  نکرد  جرأت 
صالحی، سرمد به دستور اورنگ زیب و فتوای 
مال عبدالقوی )قاضی القضات دهلی( محکوم به 
 18 روز جمعه  ظهر  از  بعد  در   و  گردید  قتل 
ربیع الثانی سال 10۷0ه.ق، پس از نماز جماعت، 
جنب مسجد دهلی، در برابر چشم نمازگزاران، 

گردن زده شد.10   
در مسلخ عشق جز نیکو را نکشند

الغرصفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز
مردار بود هر آنکه او را نکشند11 

ارادت به مالشاه بدخشی و سرمد کاشانی 
داراشکوه،  نبود.  بی تاوان  نیز  مریدانش  برای 
فرزند دانشمند شاه جهان که در ترویج تساهل 
بلندی  گام های  وجودی  وحدت  باور  و  ادیان 
مهم  اثر  سه  بار  نخستین  برای  و  برداشت 
گیتا  بهگواد  اوپانیشادها،  که  را  هندو  دینی 

برگرداند،  فارسی  به  باشند،  یوگاراشیسته  و 
کتاب  تألیف  و  کارها  این  جرم  به  فرجام  در 
»مجمع البحرین« در شرح عقاید خویش، حکم 
و  شد  صادر  دهلی  متشرعان  توسط  تکفیرش 
برادرش  معتمدان  توسط  1069ه.ق  سنه ی  در 
اورنگ زیب، در زندان به قتل رسید و به حکم 
کافربودن، غسل داده نشد. پیکر داراشکوه را در 

زیر گنبد مقبره ی همایون دفن کردند.12 
مال شاه در افغانستان

آن گونه  شاه  مال  می دانم،  من  که  جایی  تا 
که باید، در افغانستان شناخته نشده است. کتاب 
»مال شاه بدخشی، آثار و افکار« را ظهور الدین 
و  نوشته  اردو  زبان  به  پاکستانی  محقق  احمد، 
توسط فضل الرحمان فاضل به زبان فارسی دری 
مترجم  پیشگفتار  به  نظر  است.  شده  ترجمه 
کتاب، ترجمه ی پشتوی آن نیز توسط پروفیسور 
ماهنامه ی  در  که  شده  انجام  رشید  عبدالخالق 
»بنیاد«، نشریه ی بنیاد فرهنگ و تمدن افغانستان 

نشر شده است.
بیگانه|  هم  آشنا  هم  َکرِگلی ها؛  ادامه: 
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بخش نخست
از کنار »دریاچه ی دال«2  که در قلب شهر 
قایق های  میزبان  و  می کند  آیینه گری  سرینگر 
کوچک و خانه های مجلل قایقی3  است، می توان 
نسیم گوارا و رایحه ی درختان »پَری محل«، »کوه 
سلیمان« و »چشمه ی شاهی« را تنفس کرد که در 

سمت جنوب غرِب آن جهیل قرار دارند. 
در سوی دیگِر دریاچه ی دال، »کوه ماران« 
در میان شهر سرینگر قد برافراشته است که بر 
شده  بنا  پربت«  »هری   تاریخی  قلعه ی  آن  فراز 
است. برخی آن را »قعله ی اکبرشاه«، تعدادی نیز 
نام  به  نام »قلعه ی کوه ماران« می شناختند و  به 
»قلعه ی درانی« نیز آمده است. این قلعه در واقع 
بر  که  است  بوده  نظامی  مستحکم  قلعه ی  یک 
تمام شهر سرینگر مسلط است و از فراز برج های 

آن می توان تمام شهر را رصد کرد. 
بنای این قلعه بار نخست در سال )1۵90م(
در زمان جالل الدین محمد اکبر، امپراتور مغولی 
هند آغاز گردید و پس از آن در زمان شاه شجاع 
شکل  به  1880م  سال  در  افغان(  )شاه  درانی 

امروزی آن آباد گردید.
لوحه  قلعه،  آن  ورودی  دروازه ی  باالی 
سنگ کوچکی وجود دارد که روی آن سه بیت 
را  آن  ما  وقتی  است.  شده  نوشته  فارسی  شعر 
می خواندیم، محافظ قلعه می گفت که شما اولین 
ابیات  این  می توانید  که  هستید  بازدیدکنند گانی 
به خاطر  نام برده،  تابلوی  آن که  با  بخوانید.  را 
بود،  پوشانده  را  آن  حاشیه های  که  ِگل و الیی 
این گونه  توانستیم  اما  نمی شد،  خوانده  درست 

بخوانیم:
شه سپهر وزارت عطا محمد خان

که نبَودش به سخا و کرم عدیل و نظیر
به یادگار بنا کرد قلعه ی محکم

کز ارتفاع و علو بر فلک فکنده سریر
سنه هزارو د و صد بود و بیست و شش افزون

که شد تمام به سعی ربیع پیر حقیر
باری در کتابی این بیت را در وصف آن کوه 

و کمر خوانده بودم:
کوه ماران به کمر لعل بدخشان دارد

این چنین بخت کجا تخت سلیمان دارد
شاید این بیت با مسجد کهنه و متروکه ای 
نام  به  ماران،  دامنه ی کوه  که در سمت جنوبی 
»مسجد آخوند مال شاه« که اکنون نیز وجود دارد 
همان  نیز  بدخشان«  »لعل  آن  نباشد.  بی ارتباط 
»لسان اهلل/ شاه بدخشانی« شاگرد شیخ میامیر و 
جهان آرا  خواهرش  و  داراشکوه  شهزاده  مرشد 

بوده است. 
فراوان  تماشایی  جاهای  کشمیر  آن که  با 
بی تاِب  )رفیقم(  احسان  رضا  و  من  اما  دارد، 
تماشای »پری محل« و »چشمه ی شاهی« بودیم 
که در روزگار شاه جهان و فرزندنش داراه شکوه، 
مالشاه بدخشانی از آن جا شهر سرینگر را نظاره 

می کرده است. 
دستور  به  1632م  در  شاهی  چشمه ی 
هند،  مغولی  خوش سلیقه ی  امپراتور  شاه جهان 
پایین تر از خانقاه پری محل بنا یافته است و در 
آن چشمه ی جوشانی وجود دارد که آب سردش 
تا کف پای زایران  باغ جاری است  در جویبار 
را خنک سازد و از آبشارهای کوچک مصنوعی 
به سمت دامن کوه و جهیل دال سرازیر  شود. 
اقامت  همینجا  در  مدتی  نیز  بدخشی  مالشاه 
داشته و شاید با آب همین چشمه استحمام کرده 

است.
خانقاه »پَری محل«4  در منتهای راه باریکی 
میان  از  که  دارد  قرار  شاهی  از چشمه ی  باالتر 
جنگل انبوه می گذرد و به شکل یک بنای هفت 
تکیه  »زابروان«  کوه  های  سلسله  برشانه ای  پتی۵ 
زده است. تاریخ تولد این بنا، به اواسط 1600م 
می رسد که به دستور شهزاده داراشکوه بنا یافته 

است. 
بوی سبزه و درختان انبوه اطراف خانقاه و 
نسیم خنک کوه سلیمان و تابش افقی خورشید 
را  پری محل  غروب،  هنگام  در  دال  جهیل  بر 
آن جا  از  می کند.  وسوسه انگیزتر  و  تماشایی تر 
می توان نمای کامل و حیرت افزای شهر سرینگر 
را که کوه های سبز به دور آن حلقه زده است، به 

خوبی مشاهده کرد. 
انگلیسی  زبان  به  راهنمایش  تابلوی  روی 

چنین آمده است:
یاد  پری محل  نام  به  که  پله ای  باِغ  »این 
داراشکوه،  توسط   1۷ قرن  اواسط  در  می شود، 

پسر ارشد شاه جهان بنا یافته است. دارا شکوه در 
رساله ی »رموزات« خویش این باغ را به عنوان 
خانقاه6 صوفیانی یاد می کند که تحت سرپرستی 
مرشد روحانی او آخوند مالشاه، یکی از مرشدان 

اهل تصوف، قرار داشته است«.
اما مال شاه بدخشی کی بود؟

بدخشان  والیت  توابع  از  ارکسا  در  او 
و   بی بی خاتون  مادرش  نام  شد.  زاده  افغانستان 
پدر و پدر کالنش عبداحمد و سلطان علی بودند. 
مدتی در کشمیر و سپس به دهلی و آگره زیست 
و 19 سال شاگرد شیخ میا میر بود. پس از مرگ 
به کشمیر  تابستان ها  به الهور رفت و  استادش 

می آمد.
بنا به نوشته ی صابر آفاقی، استاد بازنشسته ی 
)بدخشی(  قادری  مالشاه  کشمیر،  دانشگاه 
متوفای 10۷0ه.ق در الهور، از صوفیان وحدت 
وجودی قادریه بود که در طریقت خویش، برای 
تعالی روح به شریعت پابندی نداشت. داراشکوه 
نیز در طریق تصوف، شاگرد و مرید وی بود و 
در سال 10۵0ه.ق با وی مالقات کرد و خانقاه 
پری محل را برای او و شاگردانش ساخت. صابر 
آفاقی او را مفسر پاره ی اول قرآن به زبان تصوف 
می داند و به این باور است که او حدود صدهزار 
عقاید  در شرح  او  است.  بوده  نیز سروده  بیت 

مالشاه این بیت را از وی نقل می کند:
ای طالب ذات از چه رو دربدری
جویای خدا چرا ز خود بی خبری
عین همه ای و جملگی عین تو  اند

این است حقیقت ار به خود می نگری۷ 
»مال  کتاب  نویسنده ی  احمد،  ظهورالدین 
شاه بدخشی، آثار و افکار« سال تولد او را 99۵/ 
996ه.ق تخمین کرده است. به نقل از وی، شاه 
»چشمه ی  و  داشت  ارادت  مالشاه  به  جهان 
شاهی« که به دستور او ساخته شده بود، محل 

اقامت مالشاه بود. 
با  شاه  مال  روابط  احمد،  نوشته ی  به  نظر 
شاه جهان، داراشکوه و جهان آرا، از نوع رابطه ی 
)دختر  جهان  آرا  است.  بوده  مرادی  و  مریدی 
مریدان  از  می سرود،  نیز  شعر  که  شاه جهان( 
نامه  او  برای  آرا  جهان  است.  بوده  او  خاص 
خویش  دست  به  سبزی  و  نان  و  می نوشت 
می پخت و برایش می فرستاد، اما مالشاه در اوایل 
او را به چشم دختر شاه می دید و به آن نامه ها 
و غذاها اعتنایی نمی کرد؛ تا این که جهان آرا این 

بیت را برایش می فرستد:
گر میسر شود آن روی چو خورشید مرا

پادشاهی چه که دعوای خدایی بکنم
به  مالشاه  خانه ی  به  باری  آن،  از  پس 
دیدارش می رود و روابط مریدی و مرادی آغاز 

می شود، تا حدی که جهان آرا می سراید:
پیر من و خدای من، دین من و پناه من
نیست به غیر تو کسی شاه من و اِله من

دارد  وجود  نیز  رساله هایی  شاه  مال  از 
شاهیه«،  »رساله ی  مرشد«،  »رساله ی  به نام های 
»رساله ی  هوش«،  »رساله ی  ولوله«،  »رساله ی 

نسبت«، »رساله ی حمد و نعت« و»مکتوبات«.
ماجرای تکفیر مال شاه، سرَمد و داراشکوه

نوشته اند که باری علمای دهلی این بیت را 
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خشونت در مکاتب؛ 
دانش آموزان را از یاد نبریم

»صنف ده بودم، با هم کالسی ام دعوا کردم. یخن همدیگر را گرفته بودیم که ناگهان 
سرمعلم داخل صنف شد. او با دیدن ما به نماینده ی صنف گفت که برو از روی میز دفتر من 
چوب را بیاور. نفس به سینه ی مان حبس شد. وقتی نماینده چوب را آورد، سرمعلم به ما امر 
کرد که روی میز صنف دراز بکشیم، سپس تا جان داشت با چوب به کف پای مان کوبید، بعد 

کفش های مان را دست مان داد و گفت با پای برهنه صحن مکتب را قدم بزنید.«
این تلخ ترین خاطره  ی دوران دانش آموزی رحمت است. او در مکتبی در دل شهر کابل 

درس خوانده است. بیش تر دانش آموزان در افغانستان با رحمت، تجربه مشابه دارند.
در این گزارش با ده دانش آموز از نقاط مختلف کشور و به طور جداگانه مصاحبه شده 
است. یافته های این گزارش نشان می دهد که آموزش و پرورش در کشور با تنبیه و بدرفتاری 

درآمیخته؛ طوری از لحاظ بدنی و روانی دانش آموزان را شدیدا آسیب  می زند. 
تنبیه بدنی و روانی کودکان در مکاتب و مدارس کشور به حدی رایج و معمول است 
که اغلب کسانی که تجربه ی آموزش در فضای معارف کشور را دارند، قضیه های جداگانه 

و متفاوتی از ضرب و شتم و توهین و تحقیر توسط آموزگاران شان را پشت سر گذاشته اند. 
تنوع و گونا گونی تنبیه در مکاتب

به نظر می رسد که این رسِم معمول در مراکز آموزشی کشور، جدی تر از آنچه است که 
تصور می شود، طوری که در مواردی باعث آسیب های جدی جسمی و روانی دانش آموزان 

شده است.
دانش آموزان می گویند که آموزگاران شان شیوه های متفاوتی برای تنبیه و لت وکوب در 
پیش می گیرند. فاطمه )اسم مستعار( می گوید که در دوران ابتداییه، گواه ضرب و شتم شدیدی 

سالروز  دوازدهمین  پیش  روز  چهار 
من  زادروز  بود.  نواسه ام،  مهریه،  تولد 
تأخیر  به  را  آن  اما  بود؛  گذشته  هفته ی 
مهریه  و  تو  تولد  جشن  گفتند  انداختند. 
امسال  کردم.  قبول  می گیریم.  یکجا  را 
سال 1442 هجری شمسی است. هشتاد 
مهریه همین دوازده  و هشت ساله شدم. 
سال پیش متولد شد. چه زود کالن شد. 
بود. دخترک  فکر می کنم چند روز پیش 
می گوید.  »سخیداد«  مرا  شیطان.  و  شوخ 
هرچه مادرش می گوید »بابه جان« بگو، به 

گوشش نمی رود. 
فردای جشن تولد، چند نفر از جوانان 
دهد.  عمرشان  خدا  آمدند.  ما  خانه ی  به 
دایم از من خبر می گیرند. من در این سه 
سال اخیر از خانه بیرون نمی روم. کتاب هم 
کم می خوانم. یا بهتر بگویم به ندرت کتاب 
می خوانم. چشم هایم ضعیف شده اند و آب 
می زنند. پسر بزرگم ذره بین چراغدارِ کالنی 
بگذاری  زیرش  را  کتاب  وقتی  که  آورده 
ولی  می شود.  برابر  چند  حروف  اندازه ی 
این  آمدن  نمانده.  هم  حوصله  راستش 
جوانان به خانه مایه ی دل گرمی من است. 
حالم  ندارم.  خاصی  مشکل  نیستم.  بیمار 
خوب است، اما تنهایم. اکثر اوقات نزدیک 
پیش  فراخ  میدان  به  و  می نشینم  کلکین 
روی خانه و ردیف منظم درختان عرعر 
آمدن  می دوزم.  چشم  میدان  دامنه ی  در 
به  را  این  می کند.  این جوانان خوشحالم 
خودشان هم می گویم. می گویم اگر شما 
تقریبا هیچ کس  نیایید من در طول سال 

دیگری را نمی بینم. 
یکی از این جوانان خون گرم تر از بقیه 
بار گفتم  است. اسمش بیجن است. یک 
نه،  گفت  است؟  بیژن  همان  بیجن  این 
نیست. بیجن، برخالف شهنام و آسور که 
جوانان آرام و کم حرفی هستند، با حرارت 
تمام از سوسیالیسم دفاع می کند. همیشه با 
آذران درگیر می شود. آذران معتقد است که 
اوال برگشت سوسیالیسم ناممکن است و 
ثانیا حتا اگر ممکن هم باشد، از آن خیری 

به جهان یا کشور ما نخواهد رسید. 
ما  به خانه ی  این جوانان  که  بار  هر 
می آیند، بحث ما خواهی نخواهی به سوی 

مورد ضرب و شتم قرار گیرد. وی می افزاید که محمد را به شفاخانه راجع کرده اند و پس از 
معاینات مشخص شده دست او نشکسته است. عماد الدین پدر محمد می گوید: »درست است 

که دستش نشکسته، اما به چه حقی لت وکوب شده است؟«
مرکز تحقیقاتی »پیک« سال گذشته گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد نیمی از 
دانش آموزان مکاتب و مدارس در کابل بیش تر از یک بار مورد ضرب و شتم و تنبیه بدنی 
آموزگاران شان قرار گرفته اند و دست کم یکی از سه دانش آموز در شهر کابل، بدون هیچ دلیلی 

از سوی معلمان مورد خشونت  فیزیکی و روانی قرار گرفته است. 
شرف الدین عظیمی، روان شناس می گوید که دلیل متوسل شدن آموزگاران به تنبیه فیزیکی 
و روانی، غیرمسلکی بودن بیش تر آموزگاران مکاتب و نامساعدبودن شرایط آموزشی است: 
»معارف سه عنصر دارد: شاگرد، نصاب، محیط صنف درسی. نصاب متاسفانه مشکل دارد، 
معلم مسلکی نیست، مکان درس هم که مناسب نیست، خیمه است، آفتاب است، یا در یک 

صنف ۵0 تا 60 دانش آموز در یک صنف درس می خوانند، این ها همه تاثیر دارد.«
تراشیدن موی؛ اقدام اصالحی یا تنبیهی؟

در کنار تنبیه بدنی دانش آموزان، یکی از رسم های معمول در تمامی مکاتب کشور، 
تراشیدن موی دانش آموزان است. همه ساله با شروع سال تعلیمی در شماری از مکاتب برای 
دانش آموزان تذکر داده می شود که موی شان را کوتاه کنند و در صورتی که دانش آموزان از 
این امر امتناع ورزند، آموزگاران با قیچی کردن قسمتی از موی دانش آموزان آن ها را مجبور به 

این کار می کنند. 
وزارت معارف کشور هفته ی پیش طی اعالمیه ای تراشیدن موی دانش آموزان را در 
مکاتب ممنوع کرد. در اعالمیه ی وزارت معارف آمده است: »مطابق اطالعیه ی وزارت معارف 
این هدایت به هدف خودداری از صدمات روحی و روانی بر شخصیت شاگردان، به رؤسای 
معارف والیات و شهر کابل صادر شده است. وزارت معارف تاکید بر جای گزینی دیگر 

شیوه های اصالحی با مشارکت والدین و معلمین مکتب دارد.«
شماری از آموزگاران می گویند که تراشیدن موی به هدف آرامش روحی و سالمتی 
برده شود  وی  از  نامی  نمی خواهد  که  آموزگاران  از  یکی  می گیرد.  دانش آموزان صورت 

می افزاید که داشتن موی ممکن است در مواردی حتا امنیت دانش آموزان را تهدید کند.
که  است  این  می شود،  تراشیده  دانش آموزان  موی  مکاتب  در  که  دالیلی  از  »یکی 
دانش آموزان خوش صورت وقتی موی زیاد می گذارند، ممکن است توسط یک عده مورد 

اذیت و آزار جنسی قرار گیرند.«
موی  تراشیدن  موافق  که  می گوید  غالم حیدرخان  مکتب  مدیر  کوهستانی  اسداهلل 

دانش آموزان نیست، اما باید موی دانش آموزان منظم و یک دست باشد. 
شرف الدین عظیمی، روان شناس می گوید که تراشیدن موی ممکن است به منظور انضباط 
و نظم صورت گیرد، اما تاثیر روحی و روانی ندارد. آقای عظیمی تراشیدن موی دانش آموزان 

چاره ای نیست. کتاب ’ما چرا به پا خاستیم 
‘را من هم خواندم. نوشته ی یکی از فعاالن 
نویسنده  آن جا  در  است.  طالبان  گروه 
می گوید که طالبان هرگز در برابر شهروندان 
افغان از خشونت کار نمی گرفتند و کسی 
نمی تواند یک مورد را نشان بدهد که در 
آن طالبان به اموال عمومی آسیب رسانده 
باشند. به همین خاطر، من فکر می کنم این 
بگوید  آدم  که  است  غیرواقع بینانه  خیلی 
دولت  و  اشغال گران  برابر  در  حتا  طالبان 
کار  خشونت  از  نبایستی  نیز  مزدورشان 
با  بگیرند. زورگویی و بی عدالتی را فقط 
زور متقابل می توان در هم شکست. نظام 
ایجاد  گفتن  خیر  اهلل  با  هم  سوسیالیستی 
اگر  دارم،  من  که  مطالعاتی  با  نمی شود. 

فرقی  چه  طالبین.  یا  طالبان  »خوب، 
با  گروه  این  که  است  این  مهم  می کند؟ 
اشغال افغانستان توسط کشورهای خارجی 
یک  که  می خواسته اند  و  بوده اند  مخالف 
نمی دانم چرا  کنند.  برپا  حکومت مستقل 
بعضی اصرار دارند که از این چریک های 
کنند.  ترسیم  سیاهی  چهره ی  آزادی خواه 
حتا آقای هاتف که از دخالت کشورهای 
دیگر در کشور ما ناراحت است، نظر بدی 

نسبت به طالبان دارد.«
من می خواستم پاسخ آسور را بدهم. 

اما بیجن با هیجان مخصوص خود گفت:
نابرابری  »به نظر من، در کشوری که 
نفس  هم  اشغال خارجی  و  می کند  بیداد 
مردم را بریده است، از توسل به خشونت 

می شود.  کشانده  هم  انقالب  و  شورش 
و  هستند  انقالب  مخالف  دامو  و  شیبان 
انقالب. شهنام و  آذران شیفته ی  و  بیجن 
آسور موضع محکم و ثابتی ندارند. شهنام 
محدود«.  »انقالب  به نام  ساخته  مفهومی 
می گوید که مخالف انقالب تمام عیار است، 
اما از انقالب های محدود حمایت می کند. 
درک کردن  ضرورت  از  پیوسته  آسور 
مواضع گوناگون گروه های اجتماعی سخن 
می گوید. به نظر او، آدم تا خود را در جای 
این یا آن گروه اجتماعی نگذارد، به درک 

رفتارهای شان نایل نخواهد شد. 
دامو  گفت:

انقالب  به  عجیبی  »دوستان عالقه ی 
بیست و چهار سال پیش در ایران دارند. 
درست است که مردم ایران بدون دخالت 
بیرونی، نظام جمهوری اسالمی را در آن 
اما حاال می بینید که  کشور ساقط کردند؛ 
حکومت فعلی ایران در استبداد چیزی از 
بهرام  داکتر  ندارد.  کم  اسالمی  حکومت 
کاشغری، رییس جمهور فعلی ایران، حتا در 
شکل ظاهری خود از هیتلر تقلید می کند. 
بروت هایش را ببینید. من چند ماه پیش در 
ایران بودم. مردم می گفتند صد رحمت به 
جمهوری اسالمی. به نظر من، انقالب فقط 

رشد جامعه را عقب می اندازد.«
آذران نظر دیگری داشت:

بیجن  با  سوسیالیسم  مورد  در  »من 
به  نیاز  ما  این که جامعه ی  اما در  مخالفم. 
یک انقالب بزرگ دارد با او همفکر هستم. 
آقای هاتف می گوید که نیم قرن پیش در 
افغانستان حتا برگزارکردن انتخابات سالم با 
هزار چالش همراه بود و حاال که انتخابات 
داریم نیاز به انقالب منتفی است. انتخابات 
درست؛ ولی نیاز یک جامعه فقط برگزاری 
انتخابات  امروز  نیست.  سالم  انتخابات 
آزاد داریم، قوه  ی قضاییه ی مستقل داریم، 
فعال  ما  کشور  در  تروریستی  گروه های 
نیستند، حکومت قانون تا حد قابل قبولی 
در  معیشت  نظر  از  مردم  و  است  برقرار 
این  آیا  اما  درست.  این ها  نیستند.  تنگنا 
چیزها کافی هستند؟ آیا مردم یک کشور 
نباید به صورت نرمال از امنیت و معیشت 
از  طوری  هاتف  آقای  باشند؟  برخوردار 

طالبان از بین نمی رفتند و مناسبات قدرت 
سرمایه داری  طرفدار  گروه های  نفع  به 
آوردن  با  بود  ممکن  نمی شد،  فیصله 
به  گام  یک  طالبانی  نظام  در  اصالحات 

سوسیالیسم بومی نزدیک شویم.« 
من گفتم:

»از نابودشدن گروه طالبان چهل سال 
بیش تر نمی گذرد. اما شما تصویری از آنان 
در ذهن دارید که کم ترین ربطی با واقعیت 
وجودی آن گروه ندارد. گروه طالبان یک 
گروه چریکی آزادی خواه نبود. این که یکی 
از آنان در کتاب خود نوشته طالبان هرگز 
در برابر شهروندان افغان از خشونت کار 
تخریب  را  عمومی  اموال  یا  نمی گرفتند 
نمی کردند، نیز کامال دور از حقیقت است. 
شما در آن زمان به دنیا نیامده بودید. ولی 
دارم.  یاد  به  روشنی  به  را  چیز  همه  من 
اولین بار که طالبان ظهور کردند -در حدود 
شصت و پنج یا هفتاد سال پیش- من در 
همین سن و سال فعلی شما بودم. دو سه 
سال بیش تر یا کم تر. در آن زمان نه کشور 

هم صنفی هایش بوده است. »صنف دو بودیم، آموزگاران ما به بهانه ی این که هم کالسی های مان 
کارخانگی شان را انجام نمی دادند، آن ها را کف پایی بر می داشتند و لت وکوب می کردند.«

فاطمه از شیوه ی دیگری تنبیه آموزگارانش نیز سخن می گوید: »استاد تاریخ ما وقتی 
درس را می پرسید و کسی نمی توانست جواب بدهد، بینی شان را به تخته ی سیاه می مالید.«

اغلب داشتن گوشی و پوشیدن لباس کوتاه، نزد آموزگاران نشانه  ی بداخالقی است و از 
این بابت دانش آموزان زیادی مورد تنبیه روانی قرار می گیرند. گاهی بدرفتاری آموزگاران برای 
دانش آموزان سنگین تمام شده است. فاطمه می گوید یکی از هم صنفی هایش به دلیل برچسب 

بداخالقی که آموزگاران و خانواده اش به او زده بودند، دست به خودکشی زد.
هفته ی پیش »محمد« دانش آموز یکی از مکاتب شهر کابل توسط آموزگارش در حدی 
مورد ضرب و شتم قرار گرفت که سه روز از رفتن به مکتب بازماند. محمد دانش آموز صنف 
هشتم مکتب »غالم حیدرخان« است. او زمانی که یک بار از دستور آموزگارش مبنی بر این که 
به صنفش برود، سر باز می زند، بار دوم با تنبیه شدید بدنی مواجه می شود و از ناحیه ی دست 

آسیب می بیند.
ابتدا گفته می شد که دست محمد از ناحیه ی آرنج شکسته است. این خبر در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی واکنش بسیاری را برانگیخت، به دنبال آن وزارت معارف کشور از پی گرد 
این موضوع خبر داد و گفت که هیچ آموزگاری حق تنبیه روانی و فیزیکی دانش آموزان را 

ندارند. 
اسداهلل کوهستانی، مدیر مکتب غالم حیدرخان می گوید که او خودش موضوع لت وکوب 
محمد را پی گیری کرده و به تمامی آموزگاران این مکتب تذکر داده است که هیچ کودکی نباید 

امنیت و معیشت حرف می زند که آدم فکر 
می کند این دو تحفه های آسمانی هستند.«

گفتم:
»شما اگر وضعیت چهل-پنجاه سال 
پیش افغانستان را می دیدید، می دانستید که 
مردم از نبودن امنیت و چالش های معیشتی 

چه رنجی می کشیدند. طالبان...«
آسور سخنم را قطع کرد و گفت:

»راستی، من این روزها در یک کتاب 
آزادی خواهی  افراد  طالبین  که  خواندم 

بودند که...«
شهنام گفت:

»آسور جان، طالبین نیست. اسم شان 
طالبان بوده.«

آسور ادامه داد:

در هشتاد و هشت سالگی من
سخیداد هاتف  
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واکنش حکومت به نشست قطر: 
نظام افغانستان جمهوری اسالمی است

خشونت در مکاتب؛ 
دانش آموزان را از یاد نبریم

مورد ضرب و شتم قرار گیرد. وی می افزاید که محمد را به شفاخانه راجع کرده اند و پس از 
معاینات مشخص شده دست او نشکسته است. عماد الدین پدر محمد می گوید: »درست است 

که دستش نشکسته، اما به چه حقی لت وکوب شده است؟«
مرکز تحقیقاتی »پیک« سال گذشته گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد نیمی از 
دانش آموزان مکاتب و مدارس در کابل بیش تر از یک بار مورد ضرب و شتم و تنبیه بدنی 
آموزگاران شان قرار گرفته اند و دست کم یکی از سه دانش آموز در شهر کابل، بدون هیچ دلیلی 

از سوی معلمان مورد خشونت  فیزیکی و روانی قرار گرفته است. 
شرف الدین عظیمی، روان شناس می گوید که دلیل متوسل شدن آموزگاران به تنبیه فیزیکی 
و روانی، غیرمسلکی بودن بیش تر آموزگاران مکاتب و نامساعدبودن شرایط آموزشی است: 
»معارف سه عنصر دارد: شاگرد، نصاب، محیط صنف درسی. نصاب متاسفانه مشکل دارد، 
معلم مسلکی نیست، مکان درس هم که مناسب نیست، خیمه است، آفتاب است، یا در یک 

صنف ۵0 تا 60 دانش آموز در یک صنف درس می خوانند، این ها همه تاثیر دارد.«
تراشیدن موی؛ اقدام اصالحی یا تنبیهی؟

در کنار تنبیه بدنی دانش آموزان، یکی از رسم های معمول در تمامی مکاتب کشور، 
تراشیدن موی دانش آموزان است. همه ساله با شروع سال تعلیمی در شماری از مکاتب برای 
دانش آموزان تذکر داده می شود که موی شان را کوتاه کنند و در صورتی که دانش آموزان از 
این امر امتناع ورزند، آموزگاران با قیچی کردن قسمتی از موی دانش آموزان آن ها را مجبور به 

این کار می کنند. 
وزارت معارف کشور هفته ی پیش طی اعالمیه ای تراشیدن موی دانش آموزان را در 
مکاتب ممنوع کرد. در اعالمیه ی وزارت معارف آمده است: »مطابق اطالعیه ی وزارت معارف 
این هدایت به هدف خودداری از صدمات روحی و روانی بر شخصیت شاگردان، به رؤسای 
معارف والیات و شهر کابل صادر شده است. وزارت معارف تاکید بر جای گزینی دیگر 

شیوه های اصالحی با مشارکت والدین و معلمین مکتب دارد.«
شماری از آموزگاران می گویند که تراشیدن موی به هدف آرامش روحی و سالمتی 
برده شود  وی  از  نامی  نمی خواهد  که  آموزگاران  از  یکی  می گیرد.  دانش آموزان صورت 

می افزاید که داشتن موی ممکن است در مواردی حتا امنیت دانش آموزان را تهدید کند.
که  است  این  می شود،  تراشیده  دانش آموزان  موی  مکاتب  در  که  دالیلی  از  »یکی 
دانش آموزان خوش صورت وقتی موی زیاد می گذارند، ممکن است توسط یک عده مورد 

اذیت و آزار جنسی قرار گیرند.«
موی  تراشیدن  موافق  که  می گوید  غالم حیدرخان  مکتب  مدیر  کوهستانی  اسداهلل 

دانش آموزان نیست، اما باید موی دانش آموزان منظم و یک دست باشد. 
شرف الدین عظیمی، روان شناس می گوید که تراشیدن موی ممکن است به منظور انضباط 
و نظم صورت گیرد، اما تاثیر روحی و روانی ندارد. آقای عظیمی تراشیدن موی دانش آموزان 

طالبان از بین نمی رفتند و مناسبات قدرت 
سرمایه داری  طرفدار  گروه های  نفع  به 
آوردن  با  بود  ممکن  نمی شد،  فیصله 
به  گام  یک  طالبانی  نظام  در  اصالحات 

سوسیالیسم بومی نزدیک شویم.« 
من گفتم:

»از نابودشدن گروه طالبان چهل سال 
بیش تر نمی گذرد. اما شما تصویری از آنان 
در ذهن دارید که کم ترین ربطی با واقعیت 
وجودی آن گروه ندارد. گروه طالبان یک 
گروه چریکی آزادی خواه نبود. این که یکی 
از آنان در کتاب خود نوشته طالبان هرگز 
در برابر شهروندان افغان از خشونت کار 
تخریب  را  عمومی  اموال  یا  نمی گرفتند 
نمی کردند، نیز کامال دور از حقیقت است. 
شما در آن زمان به دنیا نیامده بودید. ولی 
دارم.  یاد  به  روشنی  به  را  چیز  همه  من 
اولین بار که طالبان ظهور کردند -در حدود 
شصت و پنج یا هفتاد سال پیش- من در 
همین سن و سال فعلی شما بودم. دو سه 
سال بیش تر یا کم تر. در آن زمان نه کشور 

را نوعی از تنبیه می داند و می گوید آموزگاران نتوانسته اند رابطه ی خوبی با دانش آموزان برقرار 
کنند تا از آن طریق آن ها را وادار به اصالح موی شان کنند: »شما چرا با کودک آن قدر رابطه ی 
خوب و صمیمانه ندارید و آن قدر تاثیرگذاری بر کودک ندارید و طریقه ی خوب را نمی فهمید 
که به کودک بفهمانید موی خود را اصالح کند تا این که دست به این طریقه ی فرسوده می زنید 

و دانش آموز را تنبیه می کنید.«
آسیب ها و پیامدها

شماری از جامعه  شناسان و روان شناسان می گویند که تنبیه فیزیکی و روانی کودکان 
تاثیرات ناگواری بر روان آن ها و آینده ی جامعه برجای می گذارد. 

علی کاوه جامعه شناس می گوید که تنبیه کودکان از یک طرف باعث کاهش اعتماد به 
نفس آن ها و از طرف دیگر سبب بازتولید چرخه ی خشونت در جامعه می شود. 

»ما از یک طرف می خواهیم آدم های با شخصیت و با اعتماد به نفس به بار بیاوریم، 
درحالی که لت و کوب نحوی کشتن اعتماد به نفس و شخصیت کودک است. از طرف دیگر 
بازتولید چرخه ی خشونت است که همیشه افرادی که در مکتب، خانواده یا هرجای با آن ها 

خشونت شده بعدها در موقعیت مشابه خشونت می ورزند.«
آقای کاوه می گوید که تبعات خشونت خالف جهت آرمان های جامعه امروز و به نحوی 

عقب گرد است.
شرف الدین عظیمی، روان شناس می گوید که استفاده از شیوه های تنبیهی دانش آموزان را 
عقده ای و خشونت گرا به بار می آرود. وی  می افزاید: »کودک وقتی در مکتب تنبیه می شود، 
و  به جنگ  پارلمان شان دست  در  دفترشان،  در  خانواده،  در  داخل جامعه،  داخل صنف، 

خشونت می زند.«
اخیرا وزارت معارف کشور نیز در مورد خشونت و تنبیه بدنی و روانی کودکان واکنش 
نشان داده است. سخن گوی این وزارت می گوید که موضوع خشونت و تنبیه فیزیکی و روانی 

دانش آموزان را جدا پی گیری می کند و با متخلفین آن برخورد خواهد شد.
نوریه نزهت می افزاید که آموزش تا صنف نهم برای شهروندان جبری است و در قانون 
وزارت معارف نیز آمده است که هیچ کسی نمی تواند دانش آموز را حتا جهت اصالح مورد 

تنبیه روانی و فیزیکی قرار دهد.
»به ریاست تفتیش و نظارت تعلیمی هدایت داده شده است که اگر همچون موردی 
را دریافت می کنند، خودشان اقدام کنند در پهلوی آن با وزارت معارف هم شریک شوند و 
شدیدترین مجازات انظباتی را به کسانی که تخلف می کنند و خشونت می کنند و به تکرار این 

عمل را اجرا می کنند، به دنبال خواهد داشت.«
نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیک نشان می دهد از هر ده دانش آموزی که در مکتب مورد 
خشونت قرار می گیرد، تنها یک تن آن ها جرأت می کند به اداره و یا خانواده  اش شکایت کند؛ 

ترس از ناکام شدن و تکرار خشونت دلیل عدم شکایت دانش آموزان عنوان شده است.

تحت اشغال بود و نه حکومت غیراسالمی 
بود. طالبان به کمک پاکستان افغانستان را 
اشغال کردند. ده ها هزار نفر از شهروندان 
کشیدند،  آتش  به  را  شهرها  کشتند،  را 
را  زنان  بستند،  را  دانشگاه ها  و  مکاتب 
در خانه محبوس کردند و پولیس امر به 
معروف و نهی از منکر ساختند تا زندگی 
افراد را  روزانه ی مردم را کنترول کنند و 
کاله نپوشیدن  و  ریش نداشتن  به خاطر 
شالق بزنند. آدم ها را در استدیوم ورزشی 
کرده  ممنوع  را  موسیقی  می زدند.  گردن 
کرده  ممنوع  را  زنان  پای  صدای  بودند. 

بودند...«
آذران دست خود را بلند کرد و گفت:
را  شما  حرف  می خواهم  »معذرت 
قطع می کنم. من از چند نفر از موسفیدان 
شنیدم که طالبان صدای پای زنان را ممنوع 
محروم  تحصیل  از  را  زنان  بودند،  کرده 
میدان های  در  را  آنان  و  بودند  ساخته 
چیزهایی  و  می کردند  تیرباران  عمومی 
از این قبیل. فکر نمی کنید بخشی از این 
یک  باید  چرا  باشند؟  تبلیغات  حرف ها 
گروه جلو تحصیل زنان را بگیرد؟ صدای 
پای زنان؟ ههههههه. من که باور نمی کنم.«

همه خندیدند. 
گفتم:

»درک می کنم. من هرچه از آن دوران 
عجیب- شما  به نظر  کنم  نقل  شما  برای 
غریب می آید. شاید باور نکنید که در آن 
از  نمی توانستیم  در روز روشن  ما  دوران 
غزنی به کابل سفر کنیم. حاال اگر شما به 
زنان بگویید که رانندگی نکنند یا از یک 
شهر به شهری دیگر تنها سفر نکنند، همه 
فکر می کنند شما دیوانه شده اید. ولی آن 
وقت وضعیت این گونه نبود. تنها طالبان 
داشتند.  طالبانی  ذهنیت  مردم هم  نبودند. 
یا...  فرزانه  یا  فخریه  نام  به  جوانی  زن 
اسمش خوب یادم نمانده... متهم شده بود 
که قرآن را سوزانده. مردم او را در همین 
باران سنگ و مشت و لگد  پایتخت زیر 
کشتند و بدنش را آتش زدند. آها، یادم آمد. 
فرخنده. اسمش فرخنده بود. پولیس یا به 
تماشا ایستاده بود یا با قاتالن او همکاری 
اعالم  نمی تواند  هیچ کس  امروز  می کرد. 

نتایج انتخابات را یک روز به تاخیر بیندازد. 
در آن زمان شش ماه، هفت ماه و یک سال 
به تاخیر می افتاد. نتایج را هم به دل خود 

دستکاری می کردند.«
بیجن گفت:

»نمی خواهم به نسل شما بی احترامی 
و  نشسته  آن وضعیت  در  ولی شما  کنم. 
تماشا می کردید؟ چرا مردم قیام نمی کردند؟ 

چرا حکومت را سرنگون نمی کردند؟«
گفتم:

و  کشمکش  و  قیام  از  آن قدر  »مردم 
اگر خود فرعون  بودند که  آشوب خسته 
حوصله ی  می شد،  فرمانروای شان  هم 
مردم  که  این  دیگری  نداشتند.  اعتراض 
عمال هم توان سرنگون کردن حکومت را 
نداشتند. حتا اگر توانش را هم می داشتند 
یکی  برود،  حکومت  این  که  می دانستند 

بدتر جایش را می گیرد.«
دامو گفت:

انقالب هستم. دوستان  »من مخالف 
ایده ی  می کنم  فکر  ولی  می دانند.  را  این 
انقالب محدود که شهنام می گوید در این 

گونه موارد چندان بد نیست.«
گفتم:

که  یکی  این  در  ایران،  انقالب  »در 
بلکه  نه  کرد  ساقط  را  اسالمی  جمهوری 
در آن یکی که یک قرن پیش نظام شاهی 
را سرنگون کرد، کسی بود به نام مهندس 
درباره ی  که  می کنند  نقل  او  از  بازرگان. 
انقالب گفته بود ما دعا کردیم باران بیاید، 
سیل آمد! این انقالب محدود شهنام جان 

هم همان طور نشود.«
شیبان گفت:

»آمدیم که هشتاد و هشتمین سالروز 
بحث  باز  بگوییم.  تبریک  را  تولدتان 

کردیم.« 
تلخ  خاطرات  من  رفتند،  آنان  وقتی 
خود از روزگار ظلمانی مردم در نیم قرن 
پیش را با خود مرور کردم. به یاد آوردم که 
در آن دوران کسی باور نمی کرد افغانستان 
هیچ وقت از چنگ تباهی رها شود. حاال 
این جوانان خوب و مودب با زبان اشاره به 
من می فهمانند که در ترسیم آن دوران سیاه 

اغراق می کنم.

ــت  ــان نشس ــا پای ــان ب هم زم
دوروزه ی بین االفغانــی در دوحــه ی 
قطــر، حکومــت افغانســتان ضمــن 
ایــن  از  خوش بینــی  و  اســتقبال 
دور گفت وگــو میــان چهره هــای 
ــتان و  ــی افغانس ــی و اجتماع سیاس
ــز  ــی را نی ــان، مالحظات ــروه طالب گ
در مــورد قطع نامــه ی ایــن نشســت 
اســالمی بودن  جمهــوری  دارد. 
بیــان،  آزادی  حــق  نظــام، 
امنیــت  اجتماعــی،  آزادی هــای 
ــات از  ــأله ی انتخاب ــانه ها و مس رس
مــوارد مهمــی اســت کــه حکومــت 
ــم  ــد از قل ــد نبای افغانســتان می گوی

ــود.  ــه ش انداخت
ــی، ســخن گوی  ــق صدیق صدی
ریاســت جمهوری می گویــد کــه 
رابطــه  در  افغانســتان  حکومــت 
بــه »ســوءتعبیر از نظــام جمهــوری 
»عــدم  و  افغانســتان«  اســالمی 
امنیــت  از  و حراســت  حمایــت 
ــه  ــان« مالحظ ــانه ها و آزادی بی رس
دارد. آقــای صدیقــی بــا اســتناد بــه 
قانــون اساســی، تاکیــد می کنــد 
ــوری  ــت جمه ــتان دول ــه افغانس ک
ــن آن اســالم اســت  اســالمی و دی
گروهــی  یــا  شــخص  هیــچ  و 
ــاورد. ــری بی ــد در آن تغیی نمی توان

واکنــش  و  مالحظــه  ایــن 
ــی  ــه بخش ــه ب ــت در رابط حکوم
ــت  ــن نشس ــه ی ای ــن قطع نام از مت
را  افغانســتان  آن  در  کــه  اســت 
ــت،  ــده اس ــالمی خوان ــور اس کش
ــده  ــر نش ــوری ذک ــد جمه ــا قی ام
ــت:  ــده اس ــه آم ــت. در قطع نام اس
»افغانســتان کشــور متحــد، اســالمی 
ــوام  ــه ی اق ــه ی مشــترک هم و خان
می باشــد.  برابــر  و  باهم بــرادر 
ــن  ــالمی، تامی ــام اس ــت نظ حاکمی
سیاســی،  و  اجتماعــی  عدالــت 
تامیــن حقــوق اساســی شــهروندی، 
ــظ  ــتقالل و حف ــی، اس ــدت مل وح
ارزش هاینــد  ارضــی،  تمامیــت 
ــد  ــه آن متعه ــا ب ــام افغان ه ــه تم ک

» می باشــند.
ریاسـت جمهوری  سـخن گوی 
روز  خبـری  نشسـت  یـک  در 

کـه  سه شـنبه )18 سـرطان( گفـت 
بـه  نسـبت  افغانسـتان  حکومـت 
گفت وگوهـای بیـن االفغانـی صلح 
قطع نامـه ی  به شـمول  قطـر  در 
خوش بیـن  نشسـت  ایـن  پایانـی 
ایـن  حکومـت  نظـر  از  و  اسـت 
در  مثبـت  جهـت  در  گفت وگوهـا 
صدیقـی  آقـای  اسـت.  حرکـت 
در  پیش رفت هـا  ایـن  کـه  افـزود 
حکومـت  تالش  هـای  نتیجـه ی 
جهانـی  جامعـه ی  و  افغانسـتان 

اسـت. آمـده  به دسـت 
ریاسـت جمهوری  سـخن گوی 
به عنـوان  کـه  را  دیگـری  مـورد 
مطـرح  حکومـت  مالحظـه ی 
و  حمایـت  خالـی  جـای  می کنـد، 
امنیـت  و  بیـان  آزادی  از  حراسـت 
ایـن  در  کـه  اسـت  رسـانه ها 
قطع نامـه از آن ذکری نشـده اسـت. 
آقـای صدیقـی تأکیـد می کنـد کـه 
بیـان  آزادی  و  اجتماعـی  آزادی 
و  اسـت  شـهروندان  قانونـی  حـق 
مکلفیت هـای  از  آن  از  حفاظـت 
دولـت اسـت: »مـا بـه نمایندگی از 
و  مسـئولیت  افغانسـتان  حکومـت 
مکلفیـت داریـم کـه از آزادی بیـان 

کنیـم.« حفاظـت 
قطع نامـه ی  برجسـته ی  مـوارد 
نشسـت،  ایـن  هشـت ماده ای 
تاسیسـات  امنیـت  تضمیـن 
تعلیمـی  مراکـز  عام المنفعـه، 

بندهـای  بازارهـا،  تحصیلـی،  و 
آب گـردان، محالت کار در سراسـر 
صددرصـدی  کاهـش  و  کشـور 

اسـت.  غیرنظامیـان  تلفـات 
شــده  تاکیــد  قطع نامــه  در 
ــتان  ــح افغانس ــه ی راه صل ــه نقش ک
ــق  ــن »تواف ــاس موازی ــد براس بای
روی نظــام اســالمی در افغانســتان، 
و  حفــظ  الزمــه،  اصالحــات 
اساســی،  نهادهــای  تقویــه ی 
ســایر  و  دفاعــی  تأسیســات 
ملکیــت  کــه  ملــی  نهادی هــای 
می باشــند«  افغان هــا  همــه ی 

باشــد. اســتوار 
ــت در  ــر حکوم ــی دیگ نگران
ــأله  ــت، مس ــن نشس ــه ای ــه ب رابط
مــواد  کــه در  اســت  انتخابــات 
ــده  ــادی نش ــه از آن ی ــن قطع نام ای
تاکیــد  صدیقــی  آقــای  اســت. 
ــه  ــی ب ــت مل ــه حاکمی ــد ک می کن
مــردم تعلــق می گیــرد و حاکمیــت 
ــات  ــق انتخاب ــا از طری مشــروع تنه
در  »حکومــت  اســت:  ممکــن 
متعهــد  انتخابــات  برگــزاری 
ــردم  ــت م ــه خواس ــا ب ــت و م اس
انتخابــات  به ســوی  افغانســتان، 
همه شــمول و جامــع می رویــم.« 
مذاکــرات  بــه  امیــدواری 
مســتقیم در آینــده ی نزدیــک
بــرای  افغانســتان  حکومــت 
شــکل گرفتن مذاکــرات مســتقیم 

میــان طالبــان و حکومــت تــا دو ماه 
ــد.  ــدواری می کن ــراز امی ــر اب دیگ
ریاســت جمهوری  ســخن گوی 
از  کــه  بحث هــای  می گویــد 
مطــرح  اشــتراک کنندگان  طــرف 
ایــن  و  اســت  مهــم  شــده، 
به ســوی  را  فضــا  بحث هــا 
میــان  مســتقیم  گفت وگــوی 
ــد.  ــاز می کن ــت ب ــان و حکوم طالب
ــدواری  ــراز امی ــی اب ــای صدیق آق
مــاه  اوایــل  تــا  کــه  می کنــد 
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــپتمبر ای س
ــه ی  ــک توافق نام ــان روی ی و طالب
ــه  ــا زمین ــد ت ــه کنن ــی موافق ابتدای
ــان  ــتقیم می ــوی مس ــرای گفت وگ ب
ــود. ــاز ش ــان آغ ــت و طالب حکوم
ــه  ــی ک ــاصس برنامه های »براس
ــه ی  ــتان و جامع ــت افغانس حکوم
ــن پروســه  ــی دارد، شــاهد ای جهان
خواهیــم بــود کــه تــا دو مــاه آینــده 
وارد مرحلــه ی دیگــر پروســه صلح 
شــویم کــه منجــر بــه مذاکــرات دو 

طــرف شــود.«
صدیقــی هرچنــد از سیاســیون 
خواســت کــه در هرجایــی کــه 
ــر  ــی را در نظ ــع مل ــتند، مناف هس
افغانســتان  یــک  از  و  بگیرنــد 
ــد،  ــت کنن ــاارزش صحب ــن و ب نوی
مطرح شــده ی  بحث هــای  امــا 
اخیــر  نشســت  اشــتراک کنندگان 
ســازنده  را  قطــر  بین االفغانــی 
ــن  ــد و از اشــتراک کنندگان ای خوان

ــرد.  ــی ک ــت قدردان نشس
دوروزه ی  نشســت 
روز  در  صلــح  بین االفغانــی 
و   1۷( سه شــنبه  و  دوشــنبه 
 ۷2 حضــور  بــا  ســرطان(   18
از  )هیأتــی  اشــتراک کننده 
ــان(  ــدگان طالب ــتان و نماین افغانس
بــه میزبانــی مشــترک آلمــان و قطــر 
در دوحــه برگــزار شــد و بــا نشــر 
ــان  ــاده ای پای ــه  ی هشــت م قطع نام
یافــت. هــدف از ایــن نشســت 
ــان  ــتقیم می ــاط مس ــل و ارتب »تعام
پیشــینه،  بــا  اشــتراک کنندگان 
اعتقــادات و نظریــات مختلــف« 

اســت. شــده  خوانــده 

حمید فرهادی

مواردبرجستهیقطعنامهیهشتمادهایاین
نشست،تضمینامنیتتاسیساتعامالمنفعه،
بندهای بازارها، تحصیلی، و تعلیمی مراکز
و کشور سراسر در کار محالت آبگردان،
کاهشصددرصدیتلفاتغیرنظامیاناست.

راهصلح نقشهی که تاکیدشده قطعنامه در
افغانستانبایدبراساسموازین»توافقروی
الزمه، اصالحات افغانستان، در اسالمی نظام
تأسیسات اساسی، نهادهای تقویهی و حفظ
دفاعیوسایرنهادیهایملیکهملکیتهمهی

افغانهامیباشند«استوارباشد.



امیرقطردرواشنگتنباترمپدیدارمیکند
اطالعات روز: تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، قرار 
با دونالد  امریکا، در واشنگتن  است 18 سرطان به وقت 
تازه ترین رخدادها در منطقه و  ترمپ دیدار و »در مورد 

جهان« تبادل نظر کند.
دیدار  از  هدف  می گوید  قطر  رسمی  خبرگزاری 
تازه ترین رخدادها و مسایل  نظر در مورد  تبادل  پیش رو 
دیدار  این  گفته  امریکا  سفید  کاخ  است.  و جهان  منطقه 
مسایل اقتصادی، امنیتی و نیز مسایل مربوط به مقابله با 

تروریسم را در بر می گیرد.
در بیانیه کاخ سفید آمده است که دیدار تمیم بن حمد 
آل ثانی و ترمپ با هدف »افزایش روابطی... که در حال 

حاضر هم مستحکم است« انجام می گیرد.
به گزارش رادیو فردا، عربستان سعودی و شماری از 
متحدانش، با قطر قطع رابطه کرده و این کشور را تحت 
تحریم قرار داده اند. ریاض و هم پیمانان عربش دلیل این 
کار را »حمایت دوحه از تروریسم«، »نزدیکی به  ایران« و 
اتهام های ریاض را رد  مسایل دیگر عنوان کرده اند. قطر 

کرده است.

با  نزدیکی  بسیار  روابط  متحده  ایاالت  حالی که  در 
عربستان دارد، قطر نیز محل یکی از مهم ترین پایگاه های 
نظامی امریکا است و دوحه نیز هم پیمان نزدیک واشنگتن 
ایران و  به شمار می رود. در جریان تنش های فزاینده بین 
امریکا، ایاالت متحده برای افزایش ظرفیت نظامی اش در 
غرب آسیا، چند فروند جنگنده رادارگریز اف-22 »رپتور« 

به پایگاه هوایی الُعدید قطر اعزام کرد.
نشست های  از  پس  و  خرداد  اواسط  در  سویی،  از 
مکه که در آن ها جمهوری اسالمی هدف حمالت لفظی و 
انتقادهای شدیدی قرار گرفت، دوحه اعالم کرد بیانیه های 
پایانی نشست مکه با سیاست خارجی اش »منافات دارد« 
روحانی،  حسن  استقبال  با  آن چه  نمی پذیرد.  را  آن ها  و 

رییس جمهوری ایران روبه رو شد.
است  مستقر  دوحه  در  که  الجزیره  خبری  شبکه 
کشورهای  دیگر  همکاری  وجود  با  واشنگتن  می گوید 
منطقه مانند عربستان با کارزار موسوم به »فشار حداکثری« 
روابط خود  بر عمق  تهران، همچنان تالش می کند  علیه 
دارد،  اسالمی  با جمهوری  دوستانه ای  روابط  که  قطر،  با 

بیفزاید.
وابسته رسانه ای سفارت قطر در واشنگتن به وب سایت 
دیلی بیست گفته است »ما پیشنهاد داده ایم تا به عنوان یک 
میانجی مستقل و بی طرف بین ایران و امریکا عمل کنیم تا 

شاید دو کشور تصمیم به مذاکره بگیرند«.
توافق  از  را  دولتش  که  امریکا  رییس جمهوری 
بدون  مذاکرات  انجام  به  گفته حاضر  کرده،  خارج  اتمی 
پیش شرط با ایران است تا به توافقی »بهتر« با تهران دست 
یابد. آیت اهلل خامنه ای مذاکره با دولت ترمپ را رد کرده 

است.
تالش هایی که تا کنون برای میانجی گری بین تهران 
و واشنگتن، از جمله از سوی نخست وزیر جاپان، انجام 
دوحه  این ها  بر  عالوه  است.  نبرده  جایی  به  راه  شده 
طالبان،  گروه  و  متحده  ایاالت  بین  تازه  مذاکرات  مرکز 
همچنین هیأتی از چهره ها و نمایندگان افغان نیز است. این 
مذاکرات، بر خالف روند تنش ها بین ایران و امریکا، به 
گفته ی نماینده ی ویژه ی ایاالت متحده در امور افغانستان، 

پیشرفت محسوسی داشته است.
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دولتهنگکنگخواستهیمعترضاندرموردالیحهاستردادمظنونانراپذیرفت
اطالعات روز: کری لم، رییس اجرایی هنگ کنگ گفته 
است که الیحه ی استرداد افراد مظنون به ارتکاب جرایم به 

سرزمین اصلی چین را پی گیری نخواهد کرد.
پس از چند هفته تظاهرات اعتراضی علیه استرداد افراد 
تحت تعقیب به چین، روز سه شنبه، 18 سرطان )9 جوالی(، 
رییس اجرایی هنگ کنگ با شرکت در یک نشست خبری 
گفت که این الیحه »مرده است« و افزود که اقدامات دولت 

در مورد آن »ناکامی محض« بوده است.
متن  هنگ کنگ  دولت  جاری،  سال  فبروری  ماه  در 
الیحه ی »اصالح قانون مجرمان متواری و همکاری دوجانبه 
در امور کیفری« را تکمیل و در ماه مارچ آن را منتشر کرد 
و اوایل ماه اپریل، این الیحه رسما در دستور کار پارلمان 

محلی قرار گرفت.
ارایه این الیحه  از  به گزارش بی بی سی فارسی، پیش 
تایوان  سرزمین  و  هنگ کنگ  بین  قضایی  همکاری  نیز 

وجود داشت. این الیحه نه تنها در صدد افزایش سطح این 
به سرزمین اصلی و همچنین  بلکه گسترش آن  همکاری، 

منطقه ی ماکائو بود.
در صورت تصویب و تبدیل این الیحه به قانون، در 
صورتی که فردی که در سرزمین اصلی چین تحت تعقیب 
دولت  گریخت،  می  هنگ کنگ  به  داشت  قرار  کیفری 
مقامات  به  قانونی  پیگرد  برای  را  او  بود  ملزم  هنگ کنگ 
قضایی دولت جمهوری خلق چین تحویل دهد، و بالعکس. 
در حال حاضر، استرداد مجرمین به طور خودکار صورت 
نمی گیرد و حتی ممکن است مقامات چینی ناگزیر شوند 

علیه فرد مجرم در محاکم هنگ کنگ طرح دعوا کنند.
چین،  دولت  خواست  به  احتمال  هنگ کنگ،  مقامات 
چنین تغییری را برای جلوگیری از فرار مجرمین از قانون 
الزم اعالم کردند اما این الیحه با مخالفت سیاسی و قضایی 

در هنگ کنگ مواجه شد.

و  قوانین  تفاوت  حقوق دانان،  از  برخی  گفته ی  به 
نمی دهد  را  آن  اجازه  هنگ کنگ  و  چین  قضایی  نظام های 
که هر فردی که در سرزمین اصلی تحت تعقیب است در 
به  محاکمه  برای  و  دست گیر  هنگ کنگ  به  ورود  صورت 
این  با  مخالفت  اصلی  انگیزه ی  اما  شود.  بازگردانده  چین 
الیحه، نگرانی از تبعات سیاسی آن بود. به گفته ی مخالفان، 
تنها  نه  که  داشت  این خطر وجود  این الیحه،  تصویب  با 
دولت  سیاسی  منتقدان  بلکه  کیفری،  جرایم  به  مظنونین 
هنگ کنگ  به  ورود  صورت  در  نیز  چین  خلق  جمهوری 
به سرزمین اصلی بازگردانده شوند درحالی که طبق قوانین 

هنگ کنگ، اعتراض سیاسی جرم محسوب نمی شود.
چنین  تصویب  با  که  بودند  آن  نگران  همچنین  آنان 
الیحه ای، راه برای نفوذ قوانین و نظام قضایی و در نهایت 
هموار  هنگ کنگ  بر  چین  مرکزی  دولت  سیاسی  تسلط 
با ساکنان سرزمین  مقایسه  در  که  مردم هنگ کنگ  و  شود 
بیش تری  مراتب  به  دموکراتیک  آزادی های  از  چین  اصلی 

برخوردارند، آزادی خود را از دست بدهند.
آغاز  دانشجویان  تظاهرات  با  که  معترضان  اعتراض 
»تعلیق«  به  هنگ کنگ  اجرایی  رییس  تصمیم  به  بود  شده 
این الیحه منجر شد، اما تظاهرکنندگان این اقدام را کافی 
پارلمان  کار  دستور  از  الیحه  خروج  خواستار  و  ندانستند 
هفته  چندین  مردم  نفری  هزار  چند صد  تظاهرات  شدند. 
به طول انجامید و هفته ی گذشته تظاهرکنندگان با شکستن 
شیشه های ساختمان پارلمان، وارد ساختمان شدند و تاالر 

اصلی را برای مدتی اشغال کردند.
که  گفت  سه شنبه  روز  خبری  نشست  در  لم  خانم 
همچنان  الیحه،  این  تعلیق  برای  دولت  عزم  وجود  »با 
تردیدهایی باقی بود که شاید ما در نظر داشته باشیم روند 
رسیدگی به الیحه در شورای قانون گذاری را یک بار دیگر 
به جریان بیندازیم.« وی افزود: »بنابراین در این جا من تاکید 
می کنم که چنین برنامه ای در کار نیست و الیحه ی استرداد 

مرده است.«
دانشجویی  اتحادیه  رییس  لم،  کری  تاکید  وجود  با 
هنگ کنگ، که رهبری تظاهرات علیه این الیحه را در دست 
داشت، گفته است به خانم لم اعتماد نمی توان کرد و ممکن 
است سخنان او »باز هم بازی با الفاظ باشد.« وی خواسته 
است تا الیحه ی رسما از دستور کار پارلمان خارج شود و 

همچنین کری لم از سمت خود استعفا دهد.
در سال 1898، دولت وقت چین سرزمین هنگ کنگ 
مدت،  این  در  داد.  اجاره  بریتانیا  به  سال   99 مدت  به  را 
هنگ کنگ تحت نظر بریتانیا اداره می شد و از اواسط قرن 
به تدریج به یک مرکز عمده مالی و تجاری جهان  بیستم 

تبدیل گردید.
سرزمین   ،199۷ سال  در  اجاره  مدت  انقضای  با 
اما  بازگشت،  به حاکمیت جمهوری خلق چین  هنگ کنگ 
امور  اداره  نظر  از  این سرزمین  متعهد شد که  دولت چین 
داخلی دارای خودمختاری قابل توجه باشد. به خصوص، 
مردم هنگ کنگ در مقایسه با سرزمین اصلی، از آزادی های 
را  آزاد  بازار  اقتصاد  نظام  و  باشند  برخوردار  دموکراتیک 

حفظ کنند.
همواره  هنگ کنگ  در  سیاسی  فعاالن  این،  وجود  با 
بر  کامل  تسلط  برای  چین  مرکزی  دولت  تالش  نگران 
اقدامی در راستای  سرزمین خود هستند و نسبت هرگونه 
محدود کردن خودمختاری هنگ کنگ را با حساسیت دنبال 

می کنند.
از آن جا که هنگ کنگ یکی از مراکز عمده مالی منطقه 
خلق  جمهوری  مالی  فعالیت  اصلی  مراکز  از  همچنین  و 
چین است، ناآرامی های اخیر به تدریج باعث نگرانی دست 
اعتبار  بر  می توانست  و  شده  مالی  فعالیت های  اندرکاران 
لم  بگذارد. خانم  منفی  تاثیر  بازار جهانی  در  این سرزمین 
در مورد تعهد دولت چین به حفاظت از امنیت و آرامش 

هنگ کنگ و نظام اقتصادی آن اطمینان داده است.

بسیار  سفیر  می تواند  فاراژ  نایجل 
خوبی برای بریتانیا در واشنگتن باشد.
این  دوشنبه  روز  فاراژ  نایجل 
ایده را رد کرد و گفت: »من دیپلمات 
اظهار  حال  درعین  او  نیستم.« 
نظرهای سفیر بریتانیا در واشنگتن را 

»غیرمسئوالنه« توصیف کرد.
خارجه  وزیر  هانت،  جرمی 
تماس های  بریتانیا روز دوشنبه گفت 
اساسی«  »الزامات  از  یکی  صریح 

مشاغل دیپلماتیک است.

دراک را دشوار خواهد کرد. برخی از 
در  برگزیت  طرفدار  سیاست مداران 
بریتانیا او را به مخالفت با خروج این 

کشور از اتحادیه اروپا متهم کرده اند.
روزنامه نگاری  اوکشات،  ایزابل 
از  کرده  افشا  را  ای میل ها  این  که 
از  و  برگزیت  سرسخت  طرفداران 
حزب  رهبر  فاراژ،  نایجل  متحدان 
دونالد  دوست  و  بریتانیا  برگزیت 

ترمپ است.
گفت   2016 سال  ترمپ  دونالد 

ایران  قبال  در  ترمپ  دونالد  دولت 
گفت  و  کرد  توصیف  »نامنسجم«  را 
»روس های  به  است  ممکن  ترمپ 
همچنین  او  باشد.  مدیون  حیله گر« 
افزود: »بعید می دانم که این دولت در 

آینده کارآمد باشد.«
از  دیگری  بخش  در  دراک  کیم 
ای میل های خود گفت: »ما واقعا معتقد 
قابل  حد  در  دولت  این  که  نیستیم 
توجهی نرمال تر شود؛ کارآمدتر شود؛ 
قابل پیش بینی تر شود، اختالف نظر در 
آن کم تر شود و یا در زمینه دیپلماسی 

کم تر ناآزموده و بی منطق باشد.«
این ای میل ها مربوط به سال201۷ 
تاکنون است. کیم دراک از سال 2016 

سفیر بریتانیا در واشنگتن بوده است.
آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
انتشار  می افزاید دونالد ترمپ پس از 
که  بگویم  »می توانم  گفت:  ای میل ها 
این سفیر به خوبی به بریتانیا خدمت 
عالقه ای  مرد  این  به  ما  است.  نکرده 

نداریم.«
ترزا  برای  ای میل ها  این  افشای 
ترمپ  دونالد  با  مواردی  در  که  می 
اختالف نظرهای شدیدی داشته، یک 
شرمساری بزرگ است و ادامه کار کیم 

بریتانیا  دولت  روز:  اطالعات 
در  گفت  سرطان   1۷ دوشنبه  روز 
تعقیب منبع انتشار ای میل های سفیر 
در  که  است  واشنگتن  در  کشور  این 
آن ها دولت دونالد ترمپ »بی منطق و 

بی عرضه« توصیف شده است.
خبرگزاری  گزارش  به 
کیم  صریح  انتقادهای  آسوشیتدپرس 
دونالد  دولت  از  بریتانیا  سفیر  دراک، 
ترمپ دولت بریتانیا را شرمسار کرده، 
درزکردن  نگران  آن  از  مهم تر  ولی 
و  محرمانه  دیپلماتیک  اطالعات 
بهره برداری های  به خاطر  احتماال 

سیاسی است.
اعضای  به  خطاب  ای میل ها  این 
دولت و مقامات ارشد نوشته شده بود 
و دولت بریتانیا معتقد است که افشاگر 
این مطالب به احتمال زیاد مقامات و 
سیاست مداران بریتانیایی هستند و نه 

عوامل خارجی.
جیمز  فردا،  رادیو  گزارش  به 
گفت:  می  ترزا  سخنگوی  اسلک، 
دخالت  از  حاکی  نشانه ای  هیچ  »من 
ماجرا  این  در  متخاصم  کشورهای 

ندیده ام.«
مقامات ارشد دفتر نخست وزیری 

مسئول انجام این تحقیقات هستند و به 
گفته ی آقای اسلک فقط در حالتی که 
»شواهدی حاکی از اقدامات تبهکارانه 
پولیس درخواست  از  مشخص شود« 
خواهد شد در این تحقیقات دخالت 

کند.
که  دارد  وجود  احتمال  این 
قانون  نقض  به  مطالب  این  افشاگر 
اسرار حکومتی متهم شود که مربوط 
به افشای غیر قانونی مطالب محرمانه 

است.
افزود، نخست وزیر  جیمز اسلک 
بریتانیا به کیم دراک، سفیر بریتانیا در 
سابقه  با  دیپلمات  یک  که  واشنگتن 
است »اعتماد کامل« دارد ولی با نحوه 
ترمپ  دونالد  دولت  از  او  توصیف 

موافق نیست.
بریتانیا  نخست وزیر  سخن گوی 
»ارایه  سفرا  وظایف  از  یکی  افزود 
ارزیابی صادقانه و بی پرده« از کشور 
لزوما  که  است  خود  خدمت  محل 
دولت  دیدگاههای  کننده  منعکس 

بریتانیا نیست.
در این ای میل ها که روز یک شنبه 
در روزنامه بریتانیایی میل آن ساندی 
سیاست  دراک  کیم  شد  منتشر 

لیام فاکس، وزیر تجارت خارجی 
بریتانیا که در حال مالقات با مقامات 
افشای  است،  واشنگتن  در  امریکایی 
توصیف  »مخرب«  را  ای میل ها  این 

کرد.
با دختر دونالد  قرار است  او که 
خبری  شبکه  به  کند  مالقات  ترمپ 
»لغزش  به خاطر  گفت:  بی بی سی 
معیارهای  پذیرش  غیرقابل  و  شدید 
اداری و یا برخی از سیاست مداران ما 

غذرخواهی خواهم کرد.«

آغازتحقیقاتدرموردعاملافشای»ایميلهایسفيربریتانیا«دربارهترمپ
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پاری  باشگاه  ورزشی  مدیر 
که  کرد  اعالم  رسمًا  ژرمن  سن 
نیمار دوست دارد که از این تیم 

جدا شود.
نیمار  لوپاریزین،  از  نقل  به 
بارسلونا  از  یورو  میلیون   222 با 

پیوست.  ژرمن  سن  پاری  به 
برزیلی در دو فصل  بازیکن  این 
ژرمن  سن  پاری  در  حضورش 
نتوانسته انتظارات را برآورده کند 
عالقه  درباره  زیادی  خبرهای  و 
به  تیم فرانسوی  از  به جدایی  او 
مدیر  لئوناردو  می رسد.  گوش 
تاکید  ژرمن  سن  پاری  ورزشی 
تیم  دارد  دوست  نیمار  که  کرد 
او  تکلیف  هنوز  اما  کند  ترک  را 
مشخص نیست. نیمار در تمرین 
تابستانی پاری سن ژرمن شرکت 
این  باعث شد که  نکرد و همین 
کند  تاکید  و  بدهد  بیانیه  باشگاه 
جریمه  را  برزیلی  ستاره  این  که 

خواهد کرد.
باید  نیمار  گفت:  لئوناردو 
به  تابستانی  تعطیالت  از  بعد 
باشگاه برمی گشت و در تمرینات 
بازیکنان  همه  می کرد.  شرکت 

معرفی  جوالی   8 را  خود  باید 
خاطر  به  نیمار  اما  می کردند 
تمرین  در  شخصی  کارهای 
پاسخگوی  باید  و  نکرده  شرکت 

این رفتار خود باشد.
قوانین  باشگاه  داد:  ادامه  او 
خاص خود را دارد و قطعًا با هر 
بازیکنی که این قوانین را زیر پا 
نیمار  می شود.  برخورد  بگذارد 
اینکه  است.  شده  اشتباه  مرتکب 
او در تمرین حضور نیافته مشکل 

ما نیست.
نیمار  عالقه  درباره  لئوناردو 
به  نیمار  عالقه  گفت:  جدایی  به 
است  روشن  همه  برای  جدایی 
روز  و  شب  یک  فوتبال  در  اما 
را  اتفاقات  از  بسیار  می تواند 
تغییر دهد. احتمال هر چیزی در 
فوتبال وجود دارد. نیمار دوست 
دارد برود اما او باید بداند که سه 

سال دیگر با ما قرارداد دارد.
آیا  که  سوال  این  درباره  او 
جذب  برای  بارسلونا  باشگاه 
گفت:  است،  کرده  اقدامی  نیمار 
بارسلونا حرف جزئی در این بار 
زده است. آنها اعالم کرده اند که 
برگردانند  را  نیمار  دارند  دوست 
اعالم  را  او  فروش  رقم  ما  اما 
که  باورم  این  بر  نکرده ایم. 
جدی  هنوز  بارسلونا  پیشنهاد 
زمینه  این  در  باید  است.  نشده 
مذاکره  و  صحبت  هم  با  بسیار 

کنیم.
دی  جذب  درباره  لئوناردو 
بازیکن  این  گفت:  هم  لیخت 
هالندی مدافع بسیار خوبی است 
 200 او  برای  نمی توانیم  ما  اما 
همین  به  و  بدهیم  یورو  میلیون 
شده  منتفی  انتقال  این  خاطر 

است.

اطمینانرئالمادریدازانتقالپوگبابهبرنابئو
مادریـد  رئـال  می گویـد  دیلی میـل 
اطمینـان دارد پـل پوگبـا ایـن تیـم را بـه 
عنـوان مقصـد نهایـی اش انتخـاب خواهد 
کـرد و بـرای تامین بودجه جـذب او قصد 

دارد خامـس را بـه فـروش بگـذارد.
رئـال  کـرد  ادعـا  دیلی میـل  روزنامـه 
مادریـد اطمینـان دارد کـه پـل پوگبـا در 
نهایـت برای ملحق شـدن به رئـال تصمیم 
خواهـد گرفـت و یوونتـوس را بـه عنـوان 
مقصـد نهایی خـود انتخـاب نخواهد کرد. 
امـا رئـال ماردیـد از سـوی دیگـر بـرای 
جـذب پوگبـا از نظـر مالی مشـکل خواهد 
دارد  قصـد  علـت  همیـن  بـه  و  داشـت 
خامـس رودریگز، سـتاره کلمبیایـی اش را 

بگـذارد. فـروش  به 

از  پوگبـا  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
یـک سـو قصـد دارد زیـر نظـر همونطش 
زین الدیـن زیـدان بـازی کنـد و از سـوی 
جدیـدی  لیـگ  می دهـد  ترجیـح  دیگـر 
آ  بـه سـری  بازگشـت  و  کنـد  تجربـه  را 
کـه سـابقه حضـور در آن را دارد برایـش 

نـدارد. جذابیـت  آنقدرهـا 
مدیـران ارشـد رئـال مادریـد بـا ایـن 
پوگبـا  پیوسـتن  از  می گوینـد  اسـتدالل 
بـه رئـال اطمینـان دارد و معتقدنـد او تـا 
پیـش از پایان مـاه جاری میالدی رهسـپار 

برنابئـو خواهـد شـد.
امـا رئـال بـرای اینکه پوگبـا را جذب 
کنـد به منابع مالی نیـاز دارد و باید بازیکن 
اینکـه تالشـهای  بـه  توجـه  بـا  بفروشـد. 

رئـال بـرای فـروش گـرت بیـل تـا کنـون 
محتمل تریـن  نشـده،  همـراه  موفقیـت  بـا 
گزینـه بـرای ایـن تیـم واگـذاری خامـس 
رودریگـز بـه ناپولـی اسـت کـه بـرای او 
پیشـنهادی 40 میلیـون یورویـی ارائـه داده 

. ست ا
بـر اسـاس ایـن گـزارش، تنهـا عاملی 
بـه  خامـس  انتقـال  مانـع  کنـون  تـا  کـه 
باشـگاه  دو  نظـر  اختـالف  شـده  ناپولـی 
بـر سـر نحـوه پرداخـت مبلـغ قـرارداد او 
بـه  مبلـغ  همـه  می خواهـد  رئـال  اسـت. 
صـورت یکجـا و از همـان ابتـدا بـه ایـن 
باشـگاه پرداخت شـود تـا بتوانـد در زمان 
عقـد قـرارداد بـا پوگبـا بـرای مذاکـره بـا 

منچسـتریونایتد بـه راحتـی عمـل کنـد.

رومینیگه:
بایرنبافلسفهخودشمیتواندقهرماناروپاشود

باالتر  هدفی  هیچ  مونیخ  بایرن  برای 
چمپیونزلیگ  قهرمانی  عنوان  به  رسیدن  از 
با  است  معتقد  رومینیگه  و  ندارد  وجود 
تکیه بر فلسفه قدیمی باشگاه به این هدف 

خواهند رسید.
آخرین قهرمانی بایرن در لیگ قهرمانان 
بر می گردد که در ویمبلی  به سال 2013 
را 2-1 مغلوب  لندن موفق شد دورتموند 
بهره  با وجود  ها  مونیخی  آن  از  کند. پس 
مندی از مربیان بزرگی چون پپ گواردیوال 
عنوان  اند  نشده  موفق  آنچلوتی،  کارلو  و 

قهرمانی را تکرار کنند.
هدف  با  را  کارش  ساله  هر  بایرن 
و  کند  می  آغاز  اروپا  قهرمانی  به  رسیدن 
را  هدف  همین  قطعا  نیز  بعد  فصل  برای 

دنبال خواهد کرد.
رئیس  رومنیگه)نایب  هاینس  کارل 
تلویزیونی  شبکه  با  گفت وگو  در  بایرن( 
مونیخ  بایرن  گفت:»  آلمان  وان  اسپورت 
قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  رویای  همچنان 
اروپا را دارد اما در تاریخ 119 ساله باشگاه 
قهرمانی  سه گانه  فتح  به  موفق  بار  یک  ما 
می شود  فراموش  اوقات  گاهی  که  شده ایم 
در  که  بود  فوق العاده ای  تجربه  قطعًا  اما 
شدیم.  دادنش  انجام  به  موفق   2013 سال 
به عقیده من قهرمانی در لیگ قهرمانان سال 
به سال سخت تر می شود. با این حال لیگ 
قهرمانان همیشه معیار عملکرد باشگاه  های 

بزرگ است.«
رومینیگه در مورد نیکو کوواچ)سرمربی 

فعلی بایرن( نیز گفت:» به نظرم نیکو کواچ 
بایرن  باشگاه  فرهنگ  با  را  خودش  باید 
مونیخ وفق دهد و توجهی به حواشی نداشته 
باشد. هر مربی ترجیح های خاص خودش 
را دارد، اما کواچ باید با فلسفه بایرن مونیخ 
که  انجام دهد، درست همانطور  را  کارش 
فلسفه ای به نام فلسفه بارسلونا وجود دارد. 
فلسفه و سیستمی که سال ها ما به آن عادت 
داریم و از این طریق فوتبالی تماشایی ارائه 

می دهیم.
سه  شده ایم،  قهرمانان  لیگ  فاتح  ما 
مرحله  به  بارها  و  رسیده ایم  فینال  به  بار 
نیمه نهایی این رقابت ها راه یافته  ایم، بنابراین 
کواچ وظیفه مهمی دارد تا این فرهنگ را با 

تیمی جوان تر، ادامه دهد.«

خبرهای کوتاه

یوری تیلمانس با امضای قراردادی 40 میلیون 
پوندی با لسترسیتی تبدیل به گران ترین خرید تاریخ 

این باشگاه شد.
هافبک  تیلمانس،  یوری  تلگراف،  از  نقل  به 
راهی  موناکو  تیم  در  درخشش  از  بعد  بلجیکی 
تیم  این  برای  قرضی  صورت  به  و  شد  لسترسیتی 
قرارداد  لسترسیتی  سران  این  از  بعد  کرد.  بازی 
تیلمانس را دائمی کردند و توانستند با پرداخت 40 
به  را  دار  آینده  و  جوان  بازیکن  این  پوند  میلیون 
خدمت بگیرند. به این ترتیب تیلمانس به گران ترین 

خرید تاریخ تیم لسترسیتی تبدیل شد.
برندان راجرز تاکنون آیوزه پرز و جیمز جاستین 
کرده  خریداری  پوند  میلیون   36 با  نیوکاسل  از  را 
است و حاال می تواند به فکر تقویت دیگر خطوط 

این تیم برای شروع فصل جدید لیگ برتر باشد.
راجرز همچنین اعالم کرد آدرین سیلوا می تواند 
لسترسیتی را ترک کند و به او در این تیم نیاز ندارد.

برای شروع فصل  را  تمرینات خود  لسترسیتی 
جدید لیگ برتر انگلیس در کشور فرانسه آغاز کرده 
سایر  به  را  خود  زودی  به  است  قرار  تیلمانس  و 

نفرات این تیم برساند.

یک بلجیکی گران ترین خرید 
تاریخ لسترسیتی شد

غول هـای  و  یوونتـوس  توجـه  مـورد  مدافـع 
آژاکـس  پیـش فصـل  تمرینـات  اروپـا در  فوتبـال 

شـرکت کـرد.
لیخـت  دی  ماتیـاس  اسـپورت،  از  نقـل  بـه 
کاپیتـان فصـل گذشـته آژاکـس مـورد توجـه تیـم 
هـای بـزرگ اروپایی قـرار گرفته اسـت. بارسـلونا، 
منچسـتر یونایتـد، یوونتـوس و پـاری سـن ژرمـن 
چهـار مشـتری بـزرگ ایـن مدافـع هالندی هسـتند 
امـا ظاهـرا طبق اعـالم رایوال مدیـر برنامه هـای این 
بازیکـن او بـا یوونتـوس بـه توافـق نهایـی رسـیده 

. ست ا
دی لیخـت روز دوشـنبه در تمرینـات آژاکـس 
کـه خـود را آمـاده فصـل جدیـد می کنـد شـرکت 
کـرد تـا نشـان دهـد کـه هنـوز بـا یـووه بـه توافق 

نرسـیده اسـت.
رسـانه های ایتالیایـی نوشـتند کـه دی لیخت با 
قـرارداد ۵ سـاله بـا حقـوق سـالیانه 9 میلیـون یورو 
بـه یوونتـوس پیوسـته امـا ظاهـرا هنـوز ایـن انتقال 

نهایی نشـده اسـت.

بازگشت دی لیخت 
به تمرین آژاکس

رئیس لیگ فوتبال روسیه اعالم کرد از هفته اول 
 var فصل آتی رقابت های لیگ روسیه از فناوری

در بعضی از ورزشگاه ها استفاده خواهد شد.
رئیس  پریادکین،  سرگئی  اکسپرس،  از  نقل  به 
لیگ فوتبال روسیه اعالم کرد فناوری var از هفته 
که  ورزشگاه هایی  در  روسیه  لیگ  رقابت های  اول 
او  استفاده خواهد شد.  باشند  داشته  کافی  امکانات 
باید  فناوری  این  اجرای  برای  گفت:  رابطه  این  در 
مورد  آن  در  صحنه ها  تمامی  که  باشد  مکانی  یک 
چنین  ورزشگاه ها  بعضی  و  گیرد  قرار  بررسی 
از  این است که  قاطع  ندارند ولی تصمیم  شرایطی 
این  اجرای  امکان  که  ورزشگاه هایی  در  اول  هفته 
فناوری وجود داشته باشد، این فناوری مورد استفاده 

قرار گیرد به کمک داوران بیاید.
در  فوتبال  به  ورود  از  بعد   var فناوری 
پیدا  پررنگی  به روز حضور  لیگ های مختلف روز 
و جلوی  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  و  است  کرده 

اشتباهات داوری زیادی گرفته شده است.

VAR به لیگ فوتبال 
روسیه هم رسید

گاتزتـا دلواسـپورت مدعـی شـد یوونتـوس پیشـنهاد 
2۷ میلیـون پونـدی اورتـون بـرای جـذب مهاجـم جوان و 
ملی پـوش ایتالیایـی اش، مویـس کیـن را رد کـرده اسـت.

شـد  مدعـی  دلواسـپورت  گاتزتـا  ایتالیایـی  روزنامـه 
خدمـت  بـه  بـرای  اورتـون  پیشـنهاد  یوونتـوس  باشـگاه 
تیـم،  ایـن  ایتالیایـی  ملی پـوش  مهاجـم جـوان و  گرفتـن 

مویـس کیـن را رد کـرده اسـت.
بااسـتعدادترین  از  یکـی  کـه  19سـاله  کیـن  مویـس 

بـه حسـاب  اروپـا  فوتبالیسـت های جـوان حـال حاضـر 
می آیـد فصـل گذشـته ۵36 دقیقـه بـا پیراهـن یوونتـوس 
بـه میـدان رفـت و بـرای قهرمـان ایتالیـا شـش گل بـه ثمر 

رسـاند.
گاتزتـا می گویـد در روزهـای گذشـته باشـگاه لیـگ 
برتـری اورتـون بـرای بـه خدمـت گرفتـن مویـس کیـن 
پیشـنهادی 2۷ میلیـون پوندی بـه یوونتوس ارائـه داده ولی 

ایـن پیشـنهاد از سـوی بیانکونـری رد شـده اسـت.

عـالوه بـر یوونتـوس، از آژاکـس آمسـتردام بـه عنوان 
دیگـر باشـگاهی کـه خواهـان بـه خدمـت گرفتـن مویـس 
کیـن اسـت یـاد شـده. مویـس کیـن تـا کنـون سـه بـار بـا 
پیراهـن تیـم ملـی بزرگسـاالن ایتالیـا هم بـه میـدان رفته و 

بـرای الجوردی پوشـان دو گل بـه ثمـر رسـانده اسـت.
امـا مویـس کیـن امسـال تابسـتان بـه همـراه تیـم ملی 
زیـر 21سـال ایتالیا هـم در رقابتهای اروپایی این رده سـنی 

شـرکت کـرده بود.

یوونتوسپیشنهادانتقالمویسکینراردکرد

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
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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انتخاباتـی را در محـدوده ی زمانـی مشـخصی 
تعریـف کـرده کـه قبـل و بعـد از بـازه ی زمانی 
تعریف شـده، کمپایـن نقـض قانـون می باشـد. 
آن هایـی کـه شـکایت دارنـد سـفرهای والیتـی 
و افتتـاح پروژه هایـی را کـه از چندیـن سـال به 
این طـرف قـرار بـود افتتـاح شـوند، اما نشـدند، 
کمپایـن می خواننـد و از ایـن بابـت نگران انـد، 
حـق هـم دارنـد. نامزدانـی کـه به خاطـر افتتـاح 
پروژه ها و سـفرهای والیتـی اش متهم به کمپاین 
قبـل از وقت می شـود، مدعی اسـت کـه نامزدان 
معتـرض بـا ایـن گیردادن هـا کمپایـن می کننـد. 
خدمت تـان عـرض شـود کـه هیـچ کـدام ایـن 

مـوارد، اصـل حرف نیسـت. 

مطـرح کنـد، امـا وقتـی فهـم قابـل قبولـی از 
محدودیت هـای ایجـاد شـغل در کشـوری مثـل 
افغانسـتان نداشـته باشـد، نـه تنهـا یـک میلیون 
شـغل ایجـاد نمی کنـد کـه چندصدهـزار شـغل 
را از بیـن هـم می بـرد. آقـای غنـی فکـر می کرد 
کـه با فروختـن زمین هـای دولتی به نـرخ کتان، 
می توانـد چنـد سـرمایه گذاری را راه بینـدازد و 
در نتیجـه چندهـزار شـغل ایجاد کنـد، اما خیلی 
زود قناعتـش حاصـل شـد کـه »گهـی لُـپ لُپ 
خـورد گـه دانـه دانـه/ اگر در خـواب بینـد پنبه 
دانـه.« می خواهـم بگویـم کـه کاندیـدا جـرأت 
مطرح کـردن برنامـه را ندارنـد. چرا؟ پاسـخ این 
سـوال ریشـه در وضعیت امنیتی افغانستان دارد. 
فـرض بگیرید یکی از این کاندیدا بیاید سـوگند 
بخـورد کـه در صـورت پیـروزی، تروریـزم را 
ریشـه کن خواهد کـرد )هیچ نامـی از طالبان هم 
نبـرد( و راه هـای این ریشـه کنی را توضیح دهد. 
فکـر می کنیـد چـه اتفـاق خواهـد افتاد؟ شـاید 
اولیـن گروهـی کـه از ایـن کاندیـدا روی گردان 
می شـود، ُخُسـرخیل اش باشـد. کاندیدا دوسـت 
ندارنـد رای از دسـت بدهنـد و تـا وقتـی امنیت 
وجود نداشـته باشـد، هر برنامه ای دیگر محکوم 
بـه شکسـت اسـت. می خواهم با جرئـت بگویم 
کـه کمپاین یک دوره ی دروغ گفتن اسـت. دروغ 
در شـیرآباد وقـت خـاص نـدارد. هرجـا و هـر 

وقـت کـه الزم شـد، دروغ می گوینـد دیگـر.
داسـتان  میـان  ضعیـف  ربـط  یـک  حـاال 
بی پایـان  سـواالت  و  انتخاباتـی  کمپاین هـای 
دوسـتان بعـد از ازدواج وجـود دارد. اگـر شـما 
ایـن ربـط را پیـدا کردیـد، بـه مـن هـم درس 
مـن  شـد.  خواهـم  متشـکر  شـما  از  بدهیـد. 
کاندیـدا نیسـتم، کمپاین هـم نمی کنم. شـما هم 
به هرکسـی که از نظر شـما شایسـته اسـت، رای 

داد. مطمیینـم! خواهیـد 

میاخیـل.  به نـام عبیـداهلل  یـک رفیـق دارم 
لهجـه ی  بـه  میاخیـل  اسـت.  نازنینـی  انسـان 
مخصـوص خـودش می گویـد کـه »زیـاد کـه 
چیزش خوب اسـت، دوسـت اسـت.« منظورش 
ایـن اسـت، چیـزی کـه زیـادش خـوب اسـت، 
دوسـت اسـت. بنابرایـن دعا می کنم هیـچ وقتی 
از عدد دوسـتان تان کم نشـود. وقتـی اتفاقی در 
زندگـی آدم می افتد، دوسـتان در مـورد آن اتفاق 

سـوال می پرسـند؛ سـوال های سـریال وار.
فـرض بگیرید شـما ازدواج می کنیـد. تا ماه 
پنجم و ششـم بعد از ازدواج، اگر با دوسـتان تان 
روبه رو شـوید، ازدواج تـان را مبارک می گویند و 
بهترین هـا را برای شـما آرزو می کنند. از شـروع 
کم رنـگ  کـم  کـم  مبارک بادی هـا  هفتـم،  مـاه 
شـروع  سـریال وار  سـوال های  و  می شـود 
می شـود. از مـاه هفتـم تـا مـاه نهـم دوسـتان تان 
از شـما می پرسـند کـه »چیـزی درک اسـت یـا 
نـه؟« از مـاه نهم به بعد، این سـوال جایـش را به 
تجاهل العـارف می دهـد. دوسـتان تان بـا این کـه 
می دانـد هنـوز پـدر یا مـادر نشـده اید، امـا خود 
را بـه نفهمـی می زنـد و می پرسـد »پسـر داری 
یـا دختـر؟« خـدا نکنـد از ازدواج شـما بیش تـر 
از یـک سـال گذشـته باشـد امـا شـما صاحـب 
فرزنـد نشـده باشـید، آن وقـت عـده ای قریب به 
تمـام دوسـتان بـا قیافـه و ژسـت چنـان حق به 
جانـب از شـما می پرسـند کـه کـی بخیـر »پدر/ 
مـادر می شـوی؟« انـگار اگـر به همیـن زودی ها 
خبـر به دنیاآمـدن بچـه   ات را بـه آن هـا ندهـی، 
ازدواج تـان را بـدون هیـچ تردیدی یـک ازدواج 
ناموفـق نـام خواهنـد گذاشـت. ایـن سـوال ها 
بـا به دنیاآمـدن بچـه ختـم نمی شـود. همین کـه 
اولیـن بچـه ات به دنیـا بیایـد و تـو بـرای رهایی 
همـه  بـا  را  خبـرش  این چنینـی  سـوال های  از 
شـریک کنـی، چنـد وقـت بعـد وقتـی همدیگر 

را ببینیـد از شـما می پرسـند کـه »چنـد تـا اوالد 
داری؟«، »دختـر اسـت یـا پسـر؟«، »چنـد ماهـه 
اسـت؟ شیشـتنی شـده یا نه؟ راه می رود؟ پشت 
کـی رفتـه، پـدرش یـا مـادرش؟ و از ایـن قبیل 

سـوال ها«. تمامـی هم نـدارد. 
سـوال های  ایـن  حـرف،  اصـل  حـاال 
دوسـتانه نیسـت، این یـک مقدمه اسـت. حرف 
مـا، کمپایـن قبـل از وقت اسـت که ایـن روزها 
بـا شـدت تمام جریـان دارد. تعـدادی از نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری از شـروع کمپاین 
انتخاباتـی قبـل از موعـد قانونـی آن شـکایت 
قانـون  و  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  دارنـد. 
انتخابـات افغانسـتان موعـد آغـاز کمپاین هـای 

اصـل حرف، کمپاین اسـت. قبـل از وقتش 
مهـم  کمپایـن  خـود  نیسـت.  مهـم  زیـاد  هـم 
اسـت. بایـد ببینیـم بـا چـه کمپایـن می کنیـم. 
اگـر آقـای غنـی در قندهـار می رود و سـرکی را 
کـه چندسـال پیـش سـاخته شـده، از نـو افتتاح 
ایـن  می دهـد،  تغییـر  را  نامـش  یـا  می کنـد 
به صـورت قطـع کمپایـن اسـت. یـا اگـر آقـای 
غنـی در آخریـن روزهـای حکومتـش یـک نفر 
از قـوم محـروم گوجـر را یـک منصـب دولتـی 
می دهـد و خبـر انتصـاب او را در تمـام عالـم 
لیـالم می کنـد، این یـک کمپاین اسـت. از طرف 
دیگـر، اگـر مثـال یـک کاندیـدای دیگـر می آید 
و در بـازار چیـغ می زنـد کـه »او مـردم، فریـب 
تقرری هـای فرمایشـی غنـی را نخوریـد! فریب 
افتتـاح پروژه هـا و تغییـر نام بناها و سـاخته ها را 
نخوریـد...« ایـن هم کمپاین اسـت. من از همین 
حـاال بـه شـما اطمینـان صددرصـد می دهـم که 
هیـچ تیمـی با برنامه هـای از قبل تعریف شـده به 
سـراغ شـما نخواهـد آمـد. منظـور از برنامه های 
از قبـل تعریف شـده نویدهـای ماننـد ایجاد یک 
میلیـون شـغل نیسـت، چـون آقای اشـرف غنی 
بهتـر از هـر کسـی می دانـد کـه نویـددادن بـا 

برنامـه فـرق دارد. 
شـناخت  دل  از  مـدون  برنامـه ای 
می آیـد.  فرصت هـا  و  محدودیت هـا 
بـه  افغانسـتان  در  فرصت هـا  و  محدودیت هـا 
و  زیـاد  چنـان  سـاله  پنج هـزار  تاریـخ  لطـف 
پیچیـده اسـت کـه اکنـون اگـر نامـزدان هرقـدر 
هـم یک برنامـه ی کوچک را طراحـی کنند و به 
مـردم اعـالم کننـد، خیلـی زود به یـک وعده ی 
بـزرگ و پـوچ تبدیـل می شـود. درسـت مثـل 
ایجـاد یـک میلیـون شـغل. ایجـاد یـک میلیـون 
شـغل، کوچک تریـن وعده ای سـت کـه یک تیم 
انتخاباتـی بـا ادعـای فهم و فکـر برتـر می تواند 

عیسا قلندر 

دروغ وقت قانونی نداردـ  طنز


