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سفیر بریتانیا گفته بود ترمپ از »برجام« 
به خاطر امضای اوباما بر آن خارج شد
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اتحادیه اروپا در مورد لغو پیمان موشکی 
امریکا و روسیه ابراز نگرانی کرد
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گریزمان: 
هدفمان فتح همه عناوین است
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ستاره فرانسوی چلسی 
PSG در آستانه انتقال به
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پس از سه سال تأخیر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در 
 Real Time( بلینگ الکترونیک  ایجاد سیستم  نهم حوت سال 1397 قرارداد 

Data Management System( را با شرکت های خارجی...

صبح روز سوم در سرینگر، امجدحسین ما را با محمدعلی که راننده ی موتر سوموی لین کرگل1  بود، 
معرفی کرد. محمدعلی شاید فکر می کرد که ما هم از لداخ هستیم؛ زیرا او نیز دقیقا شبیه راننده های لین 

هزاره جات افغانستان بود. 
قرار بود، در صورتی که در کوتل »زوِجله« راه بندی نباشد، پس از هفت ساعت به شهرستان کرگل 

برسیم. مسافران و مسیر پر خم و پیچ کرگل، یاد سفر به غور و غزنه را در دل من و رضا احسان تازه می کرد. 
رفته رفته درِ صحبت با محمدعلی باز شد و ازش  پرسیدیم که واژه های »پدر«، »قریه« و »تشکر« در زبان 

شما چه می شود. پاسخ داد که به پدر »اَته« و به قریه »یول« و به جای تشکر »اوژو« می گویند. 
ناشتا را در یک رستورانت کوچک، »کانتی« خوردیم که در ترکیبش قورمه ی گوشت و...

تأخیر در تأخیر؛ در دوران حکومت وحدت 
ملی صاحب سیستم ریال تایم خواهیم شد؟

َکرِگلی ها؛ هم آشنا هم بیگانه یـادداشتـی از سفر کشمیر۲

صفحه ۴

ولسوالی دورافتاده ی کجران در غرب والیت دایکندی کم تر از سه هفته می 
شود که شاهد تهاجم سهمگین جنگ جویان گروه طالبان بوده است...

حمله ی طالبان در کجران دایکندی؛ 
از کشته و زخمی شدن ۵۳ نیروی 
دولتی تا آواره شدن ۱۸۰۰ خانواده

صفحه ۵

گذشته  هفته ی  است.  رسیده  به سر  سیاسی  کاریکاتوریست های  دوران 
»مایکل د ادر«، یکی از بهترین کاریکاتوریست های کانادا پس از آن که کاریکاتور 
انتقادی اش در مورد دونالد ترمپ با واکنش های زیادی در فضای مجازی روبه رو 
شد، قراردادش را با یک شرکت انتشاراتی در ایالت »نیوبرانزویک« از دست داد. 

کارتون تصویر پدر و دختری را نشان می دهد که...

مرگ کاریکاتور سیاسی
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طالبان تعهدشکنی کردند
حمله ی طالبان در بادغیس همچنان 
میان  در  گرفت.  قربانی  غیرنظامیان  از 
این  رویداد  زخمی شد گان  و  کشته 
نشست  در  شامل اند.  نیز  غیرنطامیان 
دوحه،  پیش  هفته ی  »بین االفغانی« 
طرف های درگیر تعهد کردند که تلفات 
حمله ی  در  برسد.  صفر  به  غیرنظامیان 
طالبان در شهر بادغیس، این تعهد آشکارا 
کرده  اعالم  داخله  وزارت  شد.  شکسته 
است مهماجمان پس از ورود به هوتلی 
تیراندازی  به  اقدام  نو،  قلعه  شهر  در 
این   اما،  طالبان  کردند.  به  غیرنطامیان 
روایت را رد کردند. درستی و نادرستی 
از حمله ی روز  روایت دولت و طالبان 
شنبه طالبان در بادغیس سر جایش، اما 
نمی تواند  واقعیت روشن که کسی  یک 
در  غیرنظامیان  تلفات  کند،  انکار  آن  را 
توافق و  این برخالف  این  حمله است. 
در  پیش  هفته ی  که  است  قطع نامه ای 
قطر انجام شد. طالبان نمی تواند کوتاهی 
مرتکب  بادغیس  حمله ی  در  که  را 
جنگ جویان  از  یکی  کند.  انکار  شده، 
دست گیرشده ی طالبان در این حمله، در 
یک نوار ویدیویی می گوید به آن ها گفته 
شده که به  هرکسی دست یافتید، بکشید!

به  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
مرحله ی حساسی رسیده است. دست کم 
هم  و  افغانستان  سیاست مداران  و  مردم 
درک  به  این  و جهان  منطقه  کشورهای 
رسیده اند که جنگ افغانستان به بن بست 
وضعیت  این  از  بیرون رفت  و  رسیده 
راه حل  نیست.  ممکن  میدان جنگ  در 
سیاسی تنها راه ممکن و مطلوب است. 
هنوز  طالبان  گروه  می رسد  به نظر  اما 
فکر  به سر می برد؛ طالبان  توهم  در یک 

می کنند که...

صفحه ۲

سازمان ملل: 

اتهامات فساد اخالقی در 
نهادهای حکومتی افغانستان بررسی شود



یک غیرنظامی در شهر هرات ترور شد
در  امنیتـی در والیـت هـرات می گوینـد کـه  مقام هـای  اطالعـات روز - هـرات: 
نتیجـه ی تیرانـدازی یـک مـرد در شـهر هـرات یـک نفـر کشـته شـده و دو نفر دیگـر نیز 

شـده اند. زخمـی 
عبداالحـد ولـی زاده، سـخن گوی فرماندهی پولیس هـرات به روزنامـه اطالعات روز 
گفـت کـه ایـن رویـداد پیـش از ظهر دیـروز )یک شـنبه، 23 سـرطان( در سـاحه ی »درب 

ملـک« از مربوطـات ناحیـه ی نهم شـهر هرات رخ داده اسـت.
آقـای ولـی زاده گفـت که عامـل تیرانـدازی لحظاتـی پس از وقـوع رویداد از سـوی 

نیروهای امنیتی بازداشـت شـده اسـت.
بـه گفتـه ی او، از نـزد ایـن فـرد یـک میـل تفنگچـه به دسـت پولیـس افتـاده اسـت. 

زخمیـان ایـن رویـداد بـرای درمـان بـه شـفاخانه منتقـل شـده اند.
مشـکالت  مـرد  ایـن  تیرانـدازی  علـت  کـه  می دهـد  نشـان  پولیـس  یافته هـای 

اسـت. بـوده  درون خانوادگـی 
اعترافـات  بازداشت شـده در  فـرد  تاکیـد می کنـد کـه  پولیـس هـرات  سـخن گوی 
نخسـتین خـود گفتـه کـه به خاطـر »گرفتـن انتقامـش« دسـت بـه ایـن قتـل زده اسـت. 

صلـح نیـاز آن هـا نیسـت و می تواننـد 
بـه  شـوند.  پیـروز  جنـگ  میـدان  در 
همیـن  دلیل در بسـیاری از نشسـت ها 
بـا طرف هـای افغانـی بـا لحن خشـن 
داشـته اند.  برخـورد  متکبرانـه  و 
در  طالبـان  شـنبه  روز  تعهدشـکنی 
حملـه ی انتحـاری بادغیـس نیز ریشـه 

نـوع  نـگاه طالبـان دارد. در همیـن 
چنـد  از  طالبـان  گـروه  امـا 
»دگرگونـی« غافـل اسـت: اول، تغییـر 
نـگاه کشـورهای دخیـل در جنـگ و 
نشسـِت  در  اسـت.  افغانسـتان  صلـح 
روسـیه  و  امریـکا، چیـن  سـه جانبه ی 
شـده   توافـق  پاکسـتان  بـا حضـور  و 
بایـد  بین االفغانـی  کـه گفت وگوهـای 
تصمیم گیـری  ایـن  در  شـود.  آغـاز 
اسـالم آباد نیـز دخیـل اسـت. طالبـان 
بـدون حمایـت اسـالم آباد تـوان هیـچ  
کاری را ندارنـد. نه در میدان سیاسـت 
و نـه در میـدان جنـگ. دوم، مـردم و 
نسـل نو افغانسـتان صلـح می خواهند، 
امـا نـه به هـر قیمتـی؛ نسـلی کـه عبور 
از انحصـار قـدرت، احترام بـه حقوق 
انسـانی افـراد و پایـداری دموکراسـی 
شـک  بـدون  اسـت.  قرمزشـان  خـط 
دوروزه ی  گفت وگوهـای  در  طالبـان 
دوحـه از نزدیـک این تغییـر را دیدند. 
سـوم، تغییـر در بدنـه ی خـود طالبـان 
اسـت. طالبـان امـروز، طالبـان دیـروز 
نیسـتند. گـروه طالبـان روایـت اصلـی 
خـود را که در برابـر نیروهای خارجی 
در جنـگ  اسـت از دسـت داده. امروز 
پیکارجویـان طالـب به هـر حمله ی که 
دسـت می زننـد، قربانیـان برجای مانده 
یـا افـراد ملکی اسـت یا هـم نیروهای 
امنیتـی دولـت افغانسـتان کـه فرزندان 
هسـتند.  مسـلمان  و  مردم انـد  همیـن 
بسـتری  بـه  درک  ایـن  شـک  بـدون 
فرهنگی-اجتماعـی طالبان هم رسـیده 
اسـت. اکنـون طالبـان ناگزیر اسـت به 
در  خارجـی  جنگ جویـان  حمایـت 
میـدان جنـگ ادامـه حیـات دهنـد. در 
دراز مـدت طالبـان در میـدان جنـگ 

محکـوم بـه شکسـت هسـتند.
بـا  کـه  اسـت  ایـن  نظرمـا 
نمی رسـیم.  صلـح  بـه  تعهدشـکنی 
کورسـوهای امیـِد رسـیدن بـا صلح با 
ایـن  نـوع مواجهـه بـا قـول و قرارهـا 
از همیـن آغـاز، محکـوم بـه شکسـت 
یـک   سیاسـی  گفت وگوهـای  اسـت. 
رونـد گام بـه گام اسـت کـه زیـر بنـای 
آن  را تعهد می سـازد. در آغـاز نگرانی 
ممکـن  طالبـان  کـه  بـود  همیـن  نیـز 
پای بنـد  خـود  توافقـات  بـه  اسـت 
نماننـد. رهبـران طالبـان ناگزیر اسـت 
بـرای ادامـه ی حیـات خـود در یـک  
بسـتر سیاسـی پایه هـای اعتمـاد را از 
بیـخ و بـن ویـران نکننـد، در غیـر آن، 
قصـه همـان قصـه ی چوپـان دروغ گو 
هنـوز  طالبـان  اگـر  بـود.  خواهـد 
بـاور دارنـد کـه بـا زور و تـرس بـر 
اشـتباه اند.  مـردم حکومـت کننـد، در 
پایـه ی  روی  مـردم،  بـر  حکومـت 

اسـت. اسـتوار  اعتمـاد 
امریـکا در شـرایط حساسـی کـه 
قـرار  آن  در  صلـح  گفت وگوهـای 
طرف هـای  بـر  خـود  نفـوذ  از  دارد، 
بـه  پای بنـدی  کنـد.  اسـتفاده  درگیـر 
در حملـه ی  اسـت.  قطع نامـه ضـرور 
بادغیـس گـروه طالبـان از تعهـد خود 
گذاشـت  بیـرون  پـا  قطع نامـه  در 
ایـن  برابـر  در  بایـد  فـورا  طالبـان  و 
هرچنـد  شـوند.  بازخواسـت  تخطـی 
ضمانـت  حقوقـی  نظـر  از  قطع نامـه 
ضمانـت  بایـد  امـا  نـدارد،  اجرایـی 
ایـن ،  سیاسـی داشـته باشـد. در غیـر 
مذاکـرات  آغـاز  بـرای  زمینه سـازی 
بـه  محکـوم  و  بی نتیجـه  بین االفغانـی 
شکسـت اسـت. باور ما این اسـت که 
گفت وگوهـا  نتیجـه ی  بـه  پای بنـدی 
بایـد جـدی و عملـی باشـد. تناقـض 
در روایـت و رفتـار طالبـان، رسـیدن 
بـه صلـح پایـدار را با شکسـت مواجه 

می سـازد.
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رییس جمهور  روز:  اطالعات 
ده  در  که  می گوید  غنی  اشرف 
ساخت وساز  برای  گذشته  سال 
در  دولتی  ادارات  ساختمان های 
موجود  الزم  مالی  هزینه ی  کشور 
بوده، اما مفکوره ی اساسی برای آن 

وجود نداشته است.
دیروز  که  غنی  آقای 
)یک شنبه، 23 سرطان( در مراسمی 
مجتمع  تهداب گذاری  مناسبت  به 
صحبت  کابل  در  داراالمان  اداری 
می کرد، گفت: »ما پول داشتیم، اما 
یک  نداشتیم.  اساسی  مفکوره ی 
از تعمیراتی که در  قسمت زیادی 
ده سال گذشته ساخته شده است، 

باکیفیت و دوام دار نیست.«

اکثریت  افزود که  او همچنان 
افغانستان  در  بین المللی  نهادهای 
نیز دچار این »کوچک فکری« بوده 

است.
رییس جمهور غنی تأکید کرد 
دیگر  و  کابل  در  مشکل  این  که 
والیت ها ناشی از خالی مدیریت 

حکومت داری خوب بوده است.
هم اکنون  او،  گفته  ی  به 
دیگر  و  کابل  شهر  پالن گذاری 
شش  در  کشور  بزرگ شهرهای 
جلد براساس یک دیدگاه مسلکی 
ایجاد شده که  واضح و مقایسوی 
سال  دوونیم  حدود  آن  ساخت 

وقت را در بر گرفته است.
که  کرد  عالوه  غنی  آقای 

در  انکشاف  پالن،  این  براساس 
دیگر  سال  چهارصد  کابل  شهر 
جهت داده خواهد شد. به گفته ی 
کابل  شهر  انکشاف  جهت  او، 
شرق  و  جنوب  سمت  به  بیش تر 

کابل می باشد.
رییس جمهوری  همچنان 
انکشافی  بخش  که  افزود  کشور 
بخش های  دیگر  از  داراالمان 
که  می باشد  کابل  شهر  پالن گذای 
براساس آن اکثریت ادارات دولتی 
و  شده  داده  انتقال  داراالمان  به 
مرکز شهر نیز مرکز فرهنگی شهر 

خواهد شد.
دو  ساخت  به  اشاره  با  او 
و  داراالمان   – دهمزنگ  شاهراه 

میدان هوایی   – مسعود  مناره ی 
تمامی زیربناها و جهت  گفت که 
کارش  و  شده  پالن  آینده اش 

به زودی آغاز می شود.
در  غنی  آقای  هم  سویی  از 
روی  کار  که  افزود  مراسم  این 
پالن انکشاف شهری هم اکنون در 
والیت های هرات، قندهار، بامیان، 
خوست و مزار شریف نیز شروع 

شده است.
این  تطبیق  او،  گفته ی  به 
 1.2 حدود  انکشافی  پالن های 
داشت  خواهد  هزینه  دالر  میلیارد 
که بیش تر آن از طریق منبع امالک 

دولتی تأمین خواهد شد.
آقای غنی تأکید کرد که بیش 

زمین  جریب  میلیون  چهار  از 
دولتی در سراسر کشور تثبیت شده 
است و استفاده از این مقدار امالک 
از  اعظمی  بخش  می تواند  دولتی 

هزینه ی این پالن ها را تأمین کند.
گفتنی است که مجتمع اداری 
سوی  از  دیروز  صبح  داراالمان 
تهداب گذاری  غنی  رییس جمهور 
شد. این مجتمع در دو فاز دیزاین 
از  پس  است.  شده  طراحی  و 
تکمیل کار ساخت آن، 13 اداره ی 
دوم  فاز  در  و  اول  فاز  در  دولتی 
نیز 1۴ اداره ی دولتی ساخته شده 
اداره ی  به صورت مجموعی 27  و 
داده  انتقال  فاز  دو  این  در  دولتی 

می شود.

غنی در مراسم تهداب گذاری مجتمع اداری داراالمان: 
پول داشتیم ولی مفکوره ی ساخت وساز نه

سازمان ملل: 
اتهامات فساد اخالقی در نهادهای حکومتی افغانستان بررسی شود

ملل  سازمان  نماینده ی  بینت،  ریچارد  روز:  اطالعات 
اتهامات  درباره ی  افغانستان  در  بشر  حقوق  امور  در  متحد 
فساد اخالقی و رشوه ی جنسی از زنان و نیز ترویج فحشا در 

نهادهای حکومتی ابراز نگرانی کرده است.
آقای بینت دیروز )یک شنبه، 23 سرطان( در کنفرانس ملی 
بر  کابل  در  زنان  علیه  با خشونت  مبارزه  نهادهای  هماهنگی 
رسیدگی به این اتهامات تأکید کرده و گفته است در صورتی که 
به آزار و اذیت در محیط کار به گونه ی درست رسیدگی نشود، 
محیط کار ناامن شده و بر شهرت حرفه ای نهاد تأثیر می گذارد.

در همین حال سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
نیز از داستانی کل کشور خواسته است اتهاماتی را که اخیرا به 
آدرس حکومت و نهادهای حکومتی مبنی بر فساد اخالقی و 
رشوه ی جنسی زنان مطرح شده، به صورت دقیق بررسی کرده 
و افراد متهم را »با شجاعت تمام« به »باالترین حد مجازات این 

جرم« مجازات کند.
آقای دانش افزوده است: »اگر این اتهامات به اثبات نرسد، 
افراد مغرضی که دست به اتهامات بی اساس می زنند و چهره ی 
بانوان عفیف و پاک دامن ما را مخدوش می سازند باید مجازات 

شوند.«
او همچنان گفته است که این شایعات و اتهامات بیش تر 
جنبه ی سیاسی دارد و کسانی به منظور اهداف کمپینی به آدرس 

حکومت دست به عقده گشایی می زنند. به گفته ی او، این افراد 
تالش می کنند که »اذهان عامه را علیه تیم حکومت مخدوش 

سازند.«
از سویی هم فرید حمیدی، دادستان کل کشور گفته است 
که حکومت به ایجاد محیط امن کاری برای زنان متعهد است. 
او همچنان از قربانیان آزار جنسی خواسته است تا بدون افشای 

هویت خود، موضوع را مطرح کنند.
این در حالی است که اخیرا بی بی سی گزارشی منتشر کرد 
که براساس آن شش زن ادعا کرده اند که در ادارات حکومتی 

مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.
پیشین  مشاور  احمدزی،  حبیب اهلل  نیز  آن  از  پیش 
تلویزیون  یک  با  مصاحبه  در  غنی  اشرف  رییس جمهور 
ریاست جمهوری  ارگ  در  که  بود  گفته  کابل  در  خصوصی 
از زنان  پارلمان و مشاوریت  در بدل سپردن وزارت، چوکی 

تقاضای جنسی شده است.
فریفته ی شعارهای  نمی توانند  افغانستان  »مردم و حکومت 

بی معنای طالبان شوند«
همچنان  کنفرانس  این  در  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
گفت که رهبری حکومت وحدت ملی از روند صلح حمایت 
می کند، اما تا زمانی که طالبان ارزش های مندرج قانون اساسی 
افغانستان  حکومت  و  مردم  نپذیرند،  واضح  به صورت  را 

نمی توانند فریفته ی شعارهایی شوند که هیچ معنا و محتوای 
معقول و عملی نداشته باشد.

آقای دانش به گونه ی تلویحی گفت کسانی که در جلسات 
سیاسی و تشریفاتی صلح در مسکو و دوحه شرکت کرده اند، 
فریفته ی چند جمله ی مبهم و کلی طالبان شده اند که گویا این 
گروه به حقوق زنان در چوکات احکام شریعت احترام دارند.

او افزود: »این همان روایت و قرائتی است که طالبان 25 
اما در سایه ی همین قرائت، زنان را  سال پیش هم می گفتند 
در خانه زندانی ساخته و هیچ نوع حق سیاسی و اجتماعی و 

اقتصادی برای آنان قایل نبودند.«
حالی  در  را  اظهارات  این  رییس جمهور  دوم  معاون 
بین االفغانی  دوروزه ی  نشست  در  طالبان  که  می کند  مطرح 
صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر پذیرفته اند که زنان در 
چارچوب ارزش های اسالمی حق تحصیل، کار و حق ازدواج 

به انتخاب خودشان را دارند. 
گفته  همچنان  دوحه  نشست  در  گروه  این  نمایندگان 
بودند که زنان به دو شرط می تواند تحصیل کنند. اول این که 
تحصیالت باید در صنف های جداگانه صورت بگیرد و دوم 
این که تحصیالت مرتبط به رشته ای باشد که زنان می توانند کار 
کنند. به باور این گروه زنان نمی توانند قاضی و رییس جمهور 

شوند.

اطالعـات روز: وزارت تحصیالت عالی 
کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه پـس از ایـن 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  کانکـور  امتحـان 
تحصیـالت عالی خصوصی از سـوی اداره ی 

ملـی امتحانـات گرفتـه می شـود.
بـری صدیقـی، معیـن امـور محصـالن 
 23 )یک شـنبه،  دیـروز  کـه  وزارت  ایـن 
سـرطان( در یـک نشسـت خبـری در کابـل 
صحبـت می کـرد، افـزود کـه ایـن تصمیـم 
به منظـور ایجاد شـفافیت در رونـد امتحانات 
کانکـور دانشـگاه ها و مؤسسـات تحصیالت 

عالـی خصوصـی گرفتـه شـده اسـت.
آقـای صدیقـی افـزود کـه تصمیـم اخذ 

ایـن امتحان از سـوی اداره ی ملـی امتحانات 
از سـوی ریاسـت جمهوری کشـور نیز مورد 

تأیید قـرار گرفته اسـت.
اداره ی ملـی امتحانـات گفتـه اسـت که 
پـس از ایـن قرار اسـت امتحانات کمیسـیون 
مسـتقل اصالحـات اداری و خدمـات ملکی، 
معـارف، برنامه هـای ماسـتری، شـناس نامه ی 

الکترونیـک نیـز به این اداره سـپرده شـود.
از سـویی هم عبدالقدیر خموش، رییس 
اداره ی ملـی امتحانات در این نشسـت گفت 
کـه ایـن اداره پـس از ایـن تمامـی امتحانات 

ملکـی را اخـذ خواهد کرد.
همچنـان آقـای خمـوش بـا اشـاره بـه 

اعـالم نتیجـه ی کانکـور سراسـری گفت که 
اکثریـت اشـتراک کنندگان از نتایـج امتحـان 
اشـتباه  به خاطـر  تعـدادی هـم  و  راضی انـد 
در رونـد انتخـاب رشـته های مورد نظرشـان 

ناراض انـد.
او تصریـح کـرد کـه یکـی از داوطالبان 
پسـر در امتحـان سراسـری کانکـور بـا اخـذ 
3۰3 نمـره بـه دلیل عدم انتخاب رشـته واجد 
شـرایط مؤسسـات خصوصی شـناخته شـده 
اسـت و یـک داوطلـب دختـر نیـز بـا اخـذ 
3۴۰ نمـره بـه دلیـل انتخـاب چهار رشـته ی 
نامناسـب بـا نمـره اش، بی نتیجه مانده اسـت.
در امتحـان کانکـور سراسـری امسـال، 

نام نویسـی  دانش آمـوز  هـزار   1۸9 حـدود 
باالکـرزی،  عبدالتـواب  بودنـد.  کـرده 
در  عالـی  تحصیـالت  وزارت  سرپرسـت 
مراسـم اعـالم نتایـج ایـن کانکور گفتـه بود 
کـه از ایـن میان 17۴ هـزار و ۸71 دانش آموز 

کرده انـد. سـپری  را  کانکـور  امتحـان 
آقـای باالکرزی همچنان افـزوده بود که 
۶1 هزار و 799 نفر به مؤسسـات تحصیالت 
بـه  نفـر  و 71۸  هـزار  و 77  دولتـی  عالـی 
نهادهـای تحصیلـی خصوصـی راه یافته انـد. 
بـه گفتـه ی او، 15 هـزار و 13۰ دانش آمـوز 
بـه مؤسسـات تحصیلـی نیمه عالـی راه یافته 
و 2۰ هـزار دانش آمـوز دیگر نـاکام مانده اند.

»امتحان کانکور مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی از سوی اداره ی ملی امتحانات گرفته می شود«

اطالعـات روز: شـرکت برق رسـانی افغانسـتان )برشـنا( 
فصـل  در  هـوا  گرم شـدن  به دلیـل  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم 
تابسـتان و اضافه شـدن مشـترکین برق، پرچاوی هـای وقفه ای 
از طرف صبح و شـام در تمام سـاحات کابل تطبیق می شـود.
در اعالمیـه ی برشـنا کـه دیروز )یک شـنبه، 23 سـرطان( 
منتشـر شـده، دلیـل پرچاوی بـرق در کابـل توزیـع عادالنه ی 
انـرژی بـرق و حفاظـت از تأسیسـات برق گفته شـده اسـت.
براسـاس اعالمیـه، بـا وصل شـدن سب استیشـن ارغندی 

به شـبکه ی بـرق در روزهای آینده، بخشـی از مشـکل کمبود 
بـرق حـل شـده و »اضافه بـاری لین هـا« نیـز کاهـش خواهـد 

یافت.
شـرکت برشـنا از شـهروندان کابـل خواسـته اسـت کـه 
به منظـور کاهش پرچاوی بـرق و جلوگیری از آسیب رسـیدن 
بـه تأسیسـات بـرق، در کاهـش مصـرف انـرژی بـرق بـا این 

اداره همـکاری کنند.
براسـاس معلومات شـرکت برشـنا، کابـل در حال حاضر 

بـه ۴3۰ میـگاوات بـرق در سـاعت ضـرورت دارد، اما انرژی 
موجـود 3۶۴ میـگاوات بـرق در سـاعت اسـت. از ایـن میان، 
2۴2 میـگاوات بـرق وارداتـی، 1۰۰ میـگاوات بـرق تولیـدی 
بنـد نغلـو و 22 میـگاوات برق از بند سـروبی تأمین می شـود. 
دسـتگاه  کـه  اسـت  افـزوده  ادامـه  در  برشـنا  شـرکت 
تولیـدی ماهیپـر کـه ظرفیت تولیـد بیش از 5۰ میـگاوات برق 
را داشـت، به دلیـل کم شـدن آب دریـای کابـل، از تولیـد بـاز 

اسـت. مانده 

شرکت برشنا برق کابل را سهمیه بندی کرد



او در جریان گفت وگو به گریه می افتد و می گوید: 
ربوده. عصبانی  را  »این چیزها خواب شب هایم 
پولیس،  قاضی،  پیش  اگر  می شوم.  افسرده  و 
آن ها  یا هرکس دیگری شکایت کنی،  دادستان 
نیز خواهان رابطه جنسی با شما می شوند. پس 
چه  به  ندارند،  باکی  کار  این  از  آن ها  که  وقتی 
کسی می توانی مراجعه کنی؟ مثل این است که 
حاال بخشی از فرهنگ شده. هر مردی که دور و 
داشته  رابطه جنسی  تو  با  می خواهد  باشد  برت 

باشد.«
در  آن  و مجسمه های شبیه   بامیان  در  بودا  بزرگ  موجودیت دو مجسمه ی 
کرگل و لیه و همانندی کنونی مردمان این دو منطقه )بامیان و کرگل( به حس 
کنجاوی ما بیش تر  افزود. چنان که معلوم شد، حداقل در زمان کوشانی ها و 
یفتلی ها، کرگل و بامیان در قلمرو یک حکومت و دارای آیین مشابه بوده اند. 
فرهنگی  شباهت های  ایجاد  به  نیز  ابریشم  راه  تجارتی  کاروان های  مسیر 

بی تأثیر نبوده است.

صفحه ویـژه جـوانان
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تسلط کوشانیان بوده است۴. پس از آن نیز بامیان 
و کشمیر در زمان یفتلی ها در قرن های پنجم و 

ششم تحت یک قلمرو قرار داشتند5. 
در  بودا  بزرگ  مجسمه ی  دو  موجودیت 
لیه  و  کرگل  در  آن  شبیه   مجسمه های  و  بامیان 
و همانندی کنونی مردمان این دو منطقه )بامیان 
بیش تر  افزود.  ما  کنجاوی  حس  به  کرگل(  و 
چنان که معلوم شد، حداقل در زمان کوشانی ها و 
یفتلی ها، کرگل و بامیان در قلمرو یک حکومت 
کاروان های  مسیر  بوده اند.  مشابه  آیین  دارای  و 
شباهت های  ایجاد  به  نیز  ابریشم  راه  تجارتی 
که  آن جایی  از  است.  نبوده  بی تأثیر  فرهنگی 
کرگلی ها خود را بخشی از تبت قدیم و از تبار 
مغولی می دانند و پییشنه ی بودایی نیز داشته اند، 
باره ی  در  را  شهرانی  عنایت اهلل  نظر  نیست  بد 

کوشانی ها، یفتلی ها و تبتی ها بیاورم.
در  اقوام  »تاریخچه ی  مقاله ی  در  شهرانی 
افغانستان ـ کوشانی ها و یفتلی ها«۶  به این باور 
و  ترک  تبار  از  یفتلی ها  و  کوشانی ها  که  است 
در  مغول  و  ترک  او  باور  به  بوده اند.  مغول 
ریشه یکی بوده و تبتی ها نیز ترک می باشند. او 
ابوریحان  از  را  قول  این  کابل  شاهان  درباره ی 
از عبدالحی حبیبی آورده است:  بیرونی به نقل 
که  می راندند  حکم  تورک  پادشاهان  کابل  »در 
اصل ایشان را از تبت گویند و نخستین شاه این 
سالله برهتگین بود… بعد از آن بر این سرزمین 
از  قرن ها  که  شده اند  مستولی  کابلی  شاهیان 
حکمرانی ایشان گذشته و تا شصت نفر می رسند 
و من شنیدم که نسب آن ها را بر دیبایی نوشته اند 
که در قلعه ی نغرکوت موجود است و خواستم 
بر آن آگاهی حاصل کنم بنابر سبب هایی ممکن 
نگشت از جمله این شاهان کنک )کنشکآ( است 

که بهار پشاور به او منسوب است...«

شهرانی در قسمتی از مقاله ی خود درباره ی 
کوشانی ها و یفتلی ها چنین می آورد: »آقای رنه 
مغول  را  یفتلی ها  تورک شناس،  محقق  گروسه 
می داند و چون یفتلی ها را مغول ثابت نموده بنأ 
کوشانی ها نیز مغول ثابت می گردند؛ چون که همه 
نوشته  این  متن  در  مگر  می باشند.  نسل  از یک 
آوردیم که بسیاری از محققین تفاوت بین مغول 
این  که  شده اند  مغشوش  و  نیافته  را  تورک  و 
وارد  نوشته هایشان  در  را  خطری  آنها  راه گمی 
نمی سازد چون که تورک و مغول در ریشه یکی 

می باشند.«7
راه  تا  آوردم  جهت  این  از  را  باال  قول 
اما  شود،  روشن  حدی  تا  بعدی  پژوهش های 
اکنون بیش تر از این، وارد بحث نمی شویم؛ زیرا 
تباری  اصالت  سر  بر  هنوز  افغانستان  محققان 
به  را  آن ها  و  دارند  دعوا  یفتلی ها  و  کوشانی ها 

قوم خوبش پیوند می دهند. 
قصه ی قریه های کرگل 

از  »مولبیک«۸  قریه ی  راه  مسیر  در 
شبیرحسین خواستیم تا ما را در یک قریه پیاده 
کند و خانه های محلی را به ما نشان دهد. او ما را 
در مسجد »لَرسی« پیاده کرد و از دکاندار نزدیک 
مسجد اجازه خواست تا خانه اش را ببینیم. با او 
به خانه ی آن دکاندار رفتیم. خانه اش کاه ِگلی و 
دارای اُرسی و درگه ی چوبی بود. طرح بیرونی 
نزدیک  بود.  ما  قریه های  شبیه  بسیار  خانه اش 
خانه، َدی خاشه )هیزم( و اوتک )انبار فضله ی 

گاو و مال( نیز وجود داشت. 
آمده  ما  با  خانه  صاحب  مرد  آن که  بدون 
قریه  همان  از  فهمیدیم  بعدا  که  ـ  راننده  باشد، 
استـ  ما را به درون خانه برد. دیوار، فرش، پرده، 
تکیه )بالش( و سقف چوبی خانه دقیقا خانه های 
قریه خودمان را به خاطر می آورد. دختر جوان و 
پسر کوچکی، اتاق های نشیمن و مهمان خانه را 
به ما نشان داد و چای تعارف کرد که ما هم نه 
نگفتیم. مثل خانه های قریه و صداقت حاکم بر 
ما شیرچای  برای  آن خانواده  پسر  آن، دختر و 
و  کلچه  بدخشانی(،  نمکین )شورچای  و چای 
تلخان گندم آورد. عکس گرفتیم و تشکر کردیم.
در مسیر راه مرد میان سالی به راننده دست 
راننده  به  کند.  باال  موترش  به  نیز  را  او  تا  داد 
معرفی  به همدیگر  را  ما  راننده  کن.  باال  گفتیم 
کرد. نامش محمدکاظم و معلم زبان اردو در یکی 
و  متعجب  ما  دیدن  از  بود.  قریه اش  مکاتب  از 
خوشحال شده بود و ما را چای »صال زد« که آن 
را هم رد نکردیم؛ زیرا قصد ما دیدن خانه های 

بیش تر بود.
معلم محمدکاظم به خانه اش تماس گرفت 
تا چای نمکین برای ما تهیه کنند. رفتیم و چای و 
کلچه خوردیم و در مجلس ما خانمش نیز نشسته 
پنجره هایش  پیش  گرفتیم.  عکس  باهم  که  بود 
روی  را  گلدانی هایی  حتا  و  بود  گلدانی  از  پر 
بود. یک طرف  نیز گذاشته  میزهای پخچ خانه 
خانه اش سراسر الماری و پر از دیگ های مسی 
طرف  یک  تمام،  تزئینی  گوناگون  ظرف های  و 
طراحی  این گونه  بود.  کرده  پر  را  مهمان خانه 
)دیکور( برای ما خیلی عجیب و غریب بود. از 

معلم تشکری کرده و »بامان خدایی« کردیم.
امتداد  دره  طول  در  که  راهی  مسیر  در 
داشت، کشتزار گندم، جو، عشقه )رشقه(، شفتل 
و درختان ارر )عرعر( و سرنگو و دوری )بید( 
خیال  گاهی  زردآلو،  سیب  و  سنجد  درختان  و 
راه پنجشیر را در ما زنده می کرد و گاهی بوی 

سبزه ها و منظره ی کوه های غور و غزنه را. 

بازهم  ما،  بیدار  بخت  از  بازگشت،  راه  در 
محکم  دیدیم.  را  قبل(  روز  )آشنای  محمدانور 
گرفت که به خانه اش برویم و چای بخوریم. با 
او به خانه اش رفتیم. چای نمکین، کلچه، جوس 
و میوه آورد. تمام خانه های خود را به ما نشان 
خانه ی  مانند  نیز  او  مهمانخانه ی  دیکور  داد. 
هم  اتفاق  به  آن  از  پس  بود.  محمدکاظم  معلم 
قرار  تپه  روی  پشت خانه اش  که  را  گورستانی 
خانه های  بیرونی  طراحی  دیدیم.  نیز  داشت 

مردگان ما نیز شبیه هم بودند. 
چرا بیگانه؟ 

خریدن  زمان  در  بیگانگی  حس  اولین 
سیمکارت  چون  آمد.  پیش  سیمکارت 
نمی کرد  کار  کشمیر  در  دهلی  پیش پرداخت 
سیمکارت  دکان  وارد  بخریم.  نو  بودیم  ناگزیر 
دارنده ی  به  آیا  که  پرسیدیم  و  شدیم  فروشی 
پاسخ  خیر.  یا  می فروشد  سیمکارت  پاسپورت 
داد که بلی. پاسپورت افغانستان را نشان دادیم. از 
دور نگاهی کرد و با لحن تحقیرآمیز گفت: »نهی 

چلیگا« و پاسپورت را پس داد. 
مراجعه  دیگر  دکان  چندین  به  ناامیدانه 
بود. چه عرض  که  بود  همان  و جواب  کردیم 
اما  نیست.  حقارت  این  شرح  به  نیازی  کنم 
را  ما  هیچ  که  محمدانور  را  بیگانگی  این حس 
نمی شناخت، به آشنایی بدل کرد. از شناسنامه ی 
خودش استفاده کرد و با قبول مسئولیت، به نام 
خود برای ما سیمکارت خرید. می دانید گرفتن 
چلیگا«  »نهی  پاسپورتش  که  کسی  مسئولیت 

چقدر است! 
آن که  با  بود.  ما  زبان  در  بیگانگی  دومین 
آنها زبان هندی می دانستند، اما زبان مادری شان 
بودایی  با خط  قبال  پورگی  زبان  بود.  »پورگی« 
اردو  الفبای  با  را  آن  اکنون  اما  می شده،  نوشته 
می نویسند. در رستورانتی که نشسته بودیم کسی 
با من به زبان پورگی سخن گفت. گویا چیزی از 
من پرسید. فکر کرد که من حتما می فهمم. من 

اما نفهمیدم و بیگانه بودم.

پی نوشت ها
دو  به  هند  کشمیر  ایالت  از  لداخ  منطقه ی   .1
السوالی )لیه و کرگل( تقسیم شده است. کرگل 
بیش تر مسلمان و لیه بیش تر بودایی  ولی از نظر 

تبار اکثرا یکی اند. 
متولد شهرستان  )1۸۶۶ـ19۴۸(  عزیز  منشی   .2

»لِیه« و تاجر سرشناس کرگل.
3. راهب بودایی که در درون معبد بود، طول این 
مجسمه را 39 متر می گفت که با تخمین ما نیز 
درست نبود. احتماال سنگی که مجسه روی آن 

تراشیده شده بود، 39 متر بوده باشد. 
۴. رک: دانشنامه ی جهان قدیم ـ نقشه ی قلمرو 

کوشانیان
ht t p s : / /www. anc i e n t. e u /
image/3944/kushan-empire/

5. رک: نقشه ی قلمرو یفتلی ها 
https : / /upload.wik imedia .
org/wikipedia/commons/c/c2/
Kushano-Hephthalites_600ad.
jpg
۶. رک: عنایت اهلل شهرانی، تاریخچه ی اقوام در 

افغانستان ـ کوشانی ها و یفتلی ها 
) h t t p s : / / www . t u r k l a r .
com/?p=1۴197(

7. همان مقاله
Mulbekh .۸

بخش دوم و پایانی
صبح روز سوم در سرینگر، امجدحسین ما 
لین  موتر سوموی  راننده ی  که  محمدعلی  با  را 
کرگل1  بود، معرفی کرد. محمدعلی شاید فکر 
می کرد که ما هم از لداخ هستیم؛ زیرا او نیز دقیقا 

شبیه راننده های لین هزاره جات افغانستان بود. 
قرار بود، در صورتی که در کوتل »زوِجله« 
راه بندی نباشد، پس از هفت ساعت به شهرستان 
خم و پیچ  پر  مسیر  و  مسافران  برسیم.  کرگل 
کرگل، یاد سفر به غور و غزنه را در دل من و 
رضا احسان تازه می کرد. رفته رفته درِ صحبت با 
محمدعلی باز شد و ازش  پرسیدیم که واژه های 
»پدر«، »قریه« و »تشکر« در زبان شما چه می شود. 
پاسخ داد که به پدر »اَته« و به قریه »یول« و به 

جای تشکر »اوژو« می گویند. 
ناشتا را در یک رستورانت کوچک، »کانتی« 
خوردیم که در ترکیبش قورمه ی گوشت و نان 
تنوری ِگرد و کوچک بود و مزه ی غذای دهلی 
را نداشت، اما خیلی طعمش به زبان ما آشنا بود. 
هوا  می شدیم،  دورتر  سرینگر  از  هرچه 
از چند  سردتر و دره ها عمیق تر می شدند. پس 
از  یکی  که  رسیدیم  زوِجله  کوتل  به  ساعت 
گذرگاه های خطرناک لداخ است. در بسیاری از 
قسمت ها فقط یک موتر می تواند رد شود. راننده 
می گفت که باری یک نفر با موترش در این دره 
سقوط کرده و در میان برف گم شده بود. آثار 
برف کوچ های فراوان هنوز در دره ها پیدا بود و 
کوه ها تا نیمه از برف پوشیده و آب های وحشی 

در دره ها جاری.
عصر آن روز به شهرستان کرگل رسیدیم. 
ما  با  که  بود  گفته  محمدیاسین  به  امجدحسین 
همکاری کند. او با دوستش محمدانور برای ما 
اتاق پیدا کرد و سیمکارت خرید. آشنایی ما با 
امجدحسین فقط یک روز سابقه داشت، اما رفتار 
و کردارش به سان یک آشنای دیرینه می مانست. 
آن پیشین از پنجره ی اتاق به بازار و عابران 
نامی  را  کسی  هر  خود  پیش  می کردیم.  َسیل 
گذاشته بودیم. به یکی می گفتیم »آتِه قربان زوار« 
دیگری  به  و  پاطو«  »آبِه  می گفتیم  دیگری  به  و 
فرهنگ،  قیافه،  پوشش،  نوع  کربالیی«.  »سید 
ما  مردمان  شبیه  آن قدر  مراودات شان  و  دکان ها 
بودند که وقتی عکسی در فیسبوک گذاشتم، یکی 
در کامنت نوشت که در حیدرآباد )بازار منطقه ی 

ما( عکس گرفته ای؟ 
چرا این قدر آشنا؟

غور  قریه های  با  کرگل  مردمان  شباهت 
آن  دلیل  تا  بود  کرده  کنجکاو  را  ما  غزنه،  و 
»منشی  موزیم  به  روز  آن  فردای  بدانیم.  را 
سکه ها،  ظروف،  لباس ها،  رفتیم.  بات«2   عزیز 
را  اجناس  سایر  و  بودایی  و  فارسی  نسخه های 
تماشا کردیم و عکس گرفتیم. آثار موجود شامل 
وسایل شخصی عزیز منشی بوده که در سفرهای 
تجارتی به آسیای میانه و بلتستان گردآوری شده 
یا بازرگانان راه ابریشم به او تحفه داده بود است؛ 
بنابراین آنها هم نمی توانستند، تنها نمایندگی از 

آثار فرهنگی کرگل کنند.
کفش  یکی  آن جا  در  آشنا  وسایل  از 
چرمی زنانه بود که در منطقه ما آن را »َکوِسره« 
و  طرح  که  زنانه  واسکت  دیگری  و  می گفتند 
به  تا حدی شباهت  نقش دوخته شده روی آن، 
واسکت زنان پیر منطقه ی ما داشت. از چیزهای 
گردن  و  سر  به  که  بود  زنانه  زیورآالت  دیگر، 
عروس آویخته می شود و در منطقه ی ما آن را 
»سلسله و جودانه« می گویند. البته آن زیورآالت 

در مناطق دیگر کشمیر نیز مروج اند. این وسایل 
هیچ کدام نمی توانستند شباهت ها و آشنایی ها را 

توجیه کنند.
»انجمن  به  جست وجو،  ادامه ی  در 
جمعیه العلماء اثنا عشریه کرگل لداخ« رفتیم و از 
بخت نیک با شیخ اصغر ذاکری برخوردیم که به 
زبان فارسی بسیار فصیح صحبت می کرد. او با ما 
پیش آمد خوب کرد و درباره ی شیعیان افغانستان 
و  مغولی  تبار  به  نیز  او  داشت.  معلومات  نیز 
پیشینه ی بودایی مردم اشاره کرد. به باور او »لِیه« 
مرکز بودایی ها بوده و تا چند نسل قبل، مردمان 
استفاده  بودایی  نام های  و  واژ گان  از  هم  کرگل 
می کرده اند. در البالی سخنانش هویدا بود که چه 
بسا مردمان کرگل در ایران به جرم افغانی تحقیر 
شده اند و پس از آن که هویت هندی شان معلوم 

شده، از ایشان عذرخواهی شده است.
پس از آن برای مالقات به دفتر ایجازحسین 
او درباره ی  منشی )نواده ی عزیز منشی( رفتیم. 
و  بود  کرده  فراوان  تحقیقات  کرگل  تاریخ 
تبار  بودایی و  پیشینه ی  بسیار داشت.  معلومات 
تبتی و منگولیایی مردم را تأیید می کرد. به باور او 
اولین بودایی که مسلمان شد »سنگه ملک سرین« 

در 1575م بوده است. 
از منشی درباره ی موسیقی سنتی پرسیدیم. 
او در پاسخ گفت که از وقتی مذهب در این جا 
پا گرفته، موسیقی تحریم شده و مردم، بسیاری 
رسوم قدیمی خویش، به ویژه موسیقی را از یاد 
برده اند و اکنون موسیقی محلی مشخصی وجود 

ندارد.
مجسمه های بودا در بامیان و کرگل

بیش تر  دالیل  یافتن  برای  روز  آن  عصر 
قریه ی  به سوی  شبیرحسین  موتر  با  آشنایی، 
»مولبیک« رفتیم که حدود ۴5 کیلومتر از کرگل 

از  عبور  از  پس  دارد.  فاصله 
دره  امتداد  در  که  قریه هایی 
وجود داشت، به آن جا رسیدیم. 
بودا  از  مجسمه ای  که  جایی 
و  شده  تراشیده  سنگی  روی 
تجارتی  راه  راست  سمت  در 
شاید  و  عابران  به  رو  ابریشم، 
کاروان های  مراقبت  برای 
بود.  ایستاده  آنجا  در  بودایی 
که  ـ  مجسمه  آن  تولد  تاریخ 
سنگی  روی  متر3   نُه  طول  به 
احتماال  ـ  است  شده  تراشیده 
به قرن هشتم میالدی می رسد. 
البته در برخی از منابع، پیشینه ی 
آن را به قرون اول میالدی و در 
زمان امپراتوری کوشانی ها نشان 

می دهد. 
مسیر  لِیه  و  کرگل 
کاروان های تجارتی راه ابریشم 
بوده است؛ مسیری که از بامیان 
مسیر  این  است.  می گذشته  نیز 
تبادل کاالی تجارتی،  از  عالوه 
نیز  فرهنگی  کاالی  تبادل  در 

نقش به سزایی داشته است.  
زمان  در  نیز  بامیان 
اول  قرن  سه  در  کوشانیان، 
و  تجارتی  مهم  مرکز  میالدی، 
زمان  آن  در  بوده،  بودایی  آیین 
شمال  از  وسیعی  قسمت  نیز 
در  لیه  و  کرگل  )شامل  هند 
تحت  میانه  آسیای  و  کشمیر( 

َکرِگلی ها؛ هم آشنا هم بیگانه 
یـادداشتـی از سفر کشمیر

بازار کرگل



طالبان از ارایه ِی یک 
روایت روشن در 

مورد آینده ی نظام 
سیاسی در افغانستان 

می پرهیزند، ولی از 
البه الی حرف های شان 

می توان دید که هنوز 
برگشت امارت گزینه ی 

دل خواه شان است و 
در این مورد تغییر 

جدی در دیدگاه شان 
نیامده است. این که 

آن ها به رغم تمایل شان 
به امارت، تا چه حد با 

نظام دموکراتیک آشتی 
خواهند کرد، تا حد زیاد 
بستگی به قوت و ضعف 
موقف شان در مذاکرات 

دارد. 

صفحه ویـژه جـوانان

www.etilaatroz.comدو شنبه  ۲۴ سرطان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۶۹ گزارش

جلیل رونق 

عصمت اهلل سروش

تأخیر در تأخیر؛ 
در دوران حکومت وحدت ملی صاحب سیستم ریال تایم خواهیم شد؟

پس از سه سال تأخیر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در نهم 
 Real Time Data( حوت سال 1397 قرارداد ایجاد سیستم الکترونیک بلینگ
Management System( را با شرکت های خارجی »بوستوس گروپ« و لیترو 
سرویس »LATRO Service« امضا کرد که مطابق قرارداد باید تا چهار الی شش 
ماه بعد از امضای قرارداد، این سیستم ایجاد می شد، اما اطالعات نشان می دهد که این 
سیستم تا هنوز که موعد شش ماهه ی آن در حال ختم شدن است، ایجاد نشده است. 
و  می دهد  سیستم  این  ایجاد  برای  دیگر  چندماهه ی  تاریخ  مخابرات  وزارت 
می گوید بخشی از سیستم که وظیفه ی جمع آوری 1۰ درصد محصول مخابراتی را 

دارد، تا چهار ماه دیگر و سیستم مکمل تا 15 ماه آینده ایجاد می شود.
حکومت وحدت ملی برای افزایش درامد دولت، جمع آوری محصول مخابراتی 
را روی دست گرفت و شهروندان افغانستان از اول ماه میزان سال 139۴ در عوض 
می کنند. سیستم  پرداخت  مالیه  دولت  به  مخابراتی، 1۰ درصد  از خدمات  استفاده 

در  کجران  دورافتاده ی  ولسوالی 
سه  از  تر  کم  دایکندی  والیت  غرب 
هفته می شود که شاهد تهاجم سهمگین 
است.  بوده  طالبان  گروه  جنگ جویان 
در این مدت در نتیجه ی چهار حمله ی 
جنگ جویان طالبان، دست کم 23 نفر از 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشته و 32 نفر 
دیگر زخمی شده اند. با این حال اما این 

جنگ تا کنون مهار نشده است.
والیت  این  در  محلی  مقام های 
می گویند که نیروهای امنیتی و دفاعی به 
قدر »کافی« به این ولسوالی اعزام شده اند 
دوباره ی  حمله ی  خطر  »حدودی«  تا  و 
با  این ولسوالی  مناطق مرزی  بر  طالبان 
والیت های هلمند و ارزگان نیز رفع شده 
است. سکینه احسانی، سخن گوی والی 
اداره ی  رهبری  که  می گوید  دایکندی 
والیت  این  امنیتی  مسئوالن  و  محلی 
تالش  خود  دست داشته ی  امکانات  با 

کرده اند که طالبان را عقب زنند.
اما منابع محلی در ولسوالی کجران 
که  می گویند  روز  اطالعات  روزنامه  به 
تهدید حمله ی طالبان بر ولسوالی کجران 
یکی  گفته ی  به  است.  جدی  هم  هنوز 
از این منابع که نمی خواهد نامش گرفته 
شود، طالبان هنوز هم در مواضع شان در 
ولسوالی کجران مستقرند و هرازگاهی بر 
و  مردمی  خیزش  نیروهای  پاسگاه های 

مخابراتی نیز به صورت شفاف جمع آوری نمی شود. شهزادگل آریوبی پس از رسیدن 
به وزارت مخابرات، در زمان تهیه ی گزارش تحقیقی اطالعات روز وعده قاطع داد 
که این سیستم تا چند ماه دیگر ایجاد می شود. در دوره ی وزارت آقای آریوبی هرچند 

قرارداد ایجاد سیستم امضا شد، اما سیستم عمال ساخته نشد.
وزارت  سرپرست  به عنوان  هاشمی  فهیم  آمدن  با  که  است  این  دیگر  سوال 
مخابرات و استعفای نجیب عزیز رییس سابق اداره اترا و تعیین فرد دیگر به عنوان 
سرپرست این اداره، سیستم ریال تایم ایجاد خواهد شد تا مالیات شهروندان به صورت 

شفاف جمع آوری شود؟
پاسخ وزارت مخابرات به این سوال، تأخیر دوباره ی چندین ماهه است. طاهر 
زالند، سخن گوی وزارت مخابرات در صحبت با اطالعات روز می گوید بخشی از 
سیستم که وظیفه جمع آوری 1۰ درصد محصول مخابراتی را دارد تا چهار ماه آینده، 

و سیستم به صورت مکمل تا 15 ماه آینده فعال می شود.
آقای زالند می افزاید: »آمادگی کامل برای ایجاد سیستم تقریبا در حال نهایی شدن 
است. این سیستم دو بخش دارد که در بخش نرم افزار، برخی نرم افزارها درست شده 
است. در بخش تجهیزات، تجهیزات تا یک ماه دیگر به کابل می رسد. ما منتظر هستیم 
که تجهیزات به کابل برسد که با رسیدن آن، کار ایجاد سیستم عمال آغاز می شود. 

هیچ مشکلی وجود ندارد و سیستم تا چهار ماه آینده فعال می شود.«
سخن گوی وزارت مخابرات می گوید که ایجاد این سیستم با هیچ مشکلی مواجه 
نیست و تأخیر چندماهه نیز به دلیل این رخ داده که ساخت نرم افزارها زمان بر است 

و برخی مشکالت ترانزیتی در انتقال تجهیزات پیش آمده است.
ناصر تیموری، از دیدبان شفافیت افغانستان می گوید موانع اصلی سد راه ایجاد 
»از  افراد در سطح رهبری حکومت است:  سیستم ریال تایم، مسأله ناحل شده میان 
آن جای که این سیستم در طول چهار سال ایجاد نشد، به اطمینان می توان گفت که 
مسأله  مشکل،  بلکه  نیست،  لوجیستکی  یا  تخنیکی  مشکالت  سطح  در  مشکالت 
ایجاد  روی  این ها  یا  دخیل اند.  حکومت  رهبری  در  که  افرادی اند  میان  ناحل شده 
تأخیر  باعث  و  است  تضاد  در  منافع شان  یا  نرسیده اند  مشترک  دیدگاه  به  سیستم 

طوالنی در ایجاد این سیستم شده است.«
تأخیر در اجرای قرارداد جریمه دارد؟

مطابق ماده سی ونهم قانون تدارکات، هرگاه قراردادی در اجرای تعهدات مندرج 
قرارداد، تأخیر کند، جریمه نقدی می شود. مبلغ جریمه میان دو طرف قرارداد موافقه 
می شود. مبلغ جریمه نظر به روز، هفته یا ماه باید در شرط نامه و قرارداد درج شود که 
هر اداره مکلف به درج آن است. در فقره ی سوم ماده ی سی ونهم آمده که پرداخت 
جریمه ی نقدی، مانع اجرای سایر تعهدات اداره و قراردادی که در قرارداد تصریح 

شده است، نمی شود.
معلوم نیست که شرکت های »لترو سرویس« و »بوستوس گروپ« به دلیل تأخیر 

اشاره به گستردگی حمالت گروه طالبان 
و  جنوب شرقی  جنوبی،  روستاهای  در 
این ولسوالی می گویند که  جنوب غربی 
تا  درگیری  هفته  به سه  نزدیک  از  پس 
سوی  از  کمکی  هیچ گونه  شاهد  کنون 

نیروهای دولتی نبوده اند.
غالم سخی خلیلی، از متنفذان قومی 
اطالعات روز  به روزنامه  این ولسوالی 
می گوید که تا کنون 3۰ نفر از نیروهای 
امنیت ملی و 5۰ نیرو نیز از ارتش و 75 
سرباز نظم عامه تا کنون به این ولسوالی 
اعزام شده اند. او تأکید می کند: »ما شدیدا 
با کمبود نیروها در کجران مواجه هستیم. 
طالبان شب هنگام به صورت حساب شده 
بر پاسگاه های نیروهای دفاعی و امنیتی 
با  نیز  نیروهای دولتی  و  حمله می کنند 
چند کشته و زخمی عقب نشینی می کنند 
و دیگر هیچ تالشی برای بازپس گیری آن 

دایکندی نیز می گوید که در این جنگ 
والیت های  برای  طالبان  نام نهاد  والیان 
و  دایکندی  و  ارزگان  قندهار،  هلمند، 
گروه  این  دیگر  نام نهاد  ولسوال  شش 
برای تعدادی از ولسوالی های دایکندی و 
هلمند اشتراک دارند. به گفته ی این منبع، 
طالبان  کویته ی  شورای  کمیسیون  »در 
فیصله شده است که کجران به دست این 

گروه باید سقوط کند.«
با این حال، آقای جواهری می گوید 
که طالبان برای درکنترل گرفتن ولسوالی 
آن  استراتژیک  موقعیت  به دلیل  کجران 
گرفتن  با  »طالبان  دارند:  جدی«  »عزم 
کجران می تواند از طریق این ولسوالی به 
ولسوالی پسابند والیت غور به شمال و 

شرق کشور وصل شود.«
محدوده ی  در  ولسوالی  این 
والیت های ناامن قندهار، هلمند و ارزگان 
در جنوب و والیت ناامن غور در حوزه ی 
استراتژیک  منطقه ی  یک  کشور  غرب 
با  جنوب  حوزه ی  که  می آید  به شمار 
شمال و شمال غرب کشور از طریق آن با 
کوتاه ترین فاصله وصل می شود. همچنان 
و  هلمند  باغران  ولسوالی های  کجران 

چارچینه ی ارزگان را نیز وصل می کند.
»دولت باید برای دفع حمالت طالبان 

اقدام کند«
شماری از ساکنان ولسوالی کجران با 

نیروهای دولتی یورش می برند.
درگیری ها در کجران؛ »ارشدترین افراد 

طالبان این جنگ را رهبری می کند«
روز   1۸ طالبان  گروه  جنگ جویان 
پاسگاه های  بر  سرطان(  )ششم  پیش 
و  ملی  پولیس های  و  ارتش  نیروهای 
محلی در روستاهای »پدگگ« و »سنگ 
کجران  جنوب شرق  در  حیدربیگ« 
با مقاومت این نیروها  یورش بردند که 
حمله ی  این  جریان  در  شدند.  مواجه 
طالبان، هفت سرباز پولیس محلی کشته، 
1۶ سرباز دیگر پولیس نیز زخمی شدند. 
کنترل  حمله ی  این  جریان  در  طالبان 
تعدادی از پاسگاه های این نیروها را نیز 

در دست گرفت.
چهار روز پس از آن، این گروه بر 
پاسگاه کمربندی در روستاهای »مناره«، 
»باالدشت« و پدگگ یورش بردند که در 
نتیجه، شش سرباز، به شمول یک سرباز 
ارتش، دو سرباز پولیس ملی و سه سرباز 
پولیس محلی کشته شدند. همچنان در 
این درگیری، سه سرباز پولیس نیز زخمی 
شدند. حمله ی سوم جنگ جویان طالبان 
روستای  در  سرطان   12 تاریخ  در  نیز 
مناره صورت گرفت که در نتیجه ی آن، 
سه سرباز ارتش و چهار پولیس محلی 
کشته شدند. عالوه بر آن در این حمله سه 
سرباز دیگر پولیس محلی و یک پولیس 

اقدام نمی شود.«
در همین حال سجادحسن حسنی، 
ساکن کجران نیز می گوید که این نیروها 
این  در  طالبان  حمله ی  اولین  از  پس 
ولسوالی مستقر شده اند، ولی تا کنون به 
محل درگیری ها اعزام نشده اند: »طالبان 
کشته  یا  سنگرداران  می زنند،  شبیخون 
و یا هم زخمی می شوند و یا هم فرار 
جنگ ها  این  اثر  در  هم  مردم  می کنند. 
این  با  می شود.  خالی  روستاها  و  آواره 
کشتار طالبان و سکوت دولت ما تا کی 
رخدادهای  این  و  بکشیم  را  رنج  این 

غم انگیز را تحمل کنیم.«
منابع  گفته های  اساس  بر  هم اکنون 
امنیتی در کجران، در تشکیل پولیس این 
ولسوالی حدود 25۰ سرباز پولیس ملی و 
محلی شامل اند. افزون بر آن 12۰ سرباز 
ارتش نیز در این ولسوالی مستقرند که 

ریال تایم به منظور جمع آوری شفاف 1۰ درصد محصول خدمات مخابراتی، براساس 
قانون محصول مخابراتی، باید تا آخر ماه حوت سال 139۴ از سوی اداره ی تنظیم 

خدمات مخابراتی )اترا( در همکاری وزرات مالیه ایجاد می شد.
سوال اساسی این است حکومت وحدت ملی که جمع آوری محصول مخابراتی 
را آغاز و بار مالی بیش تر بر جیب شهروندان گذاشت، آیا می تواند در عمر چندماهه ی 
را تضمین  مالیه شهروندان  ریال تایم که شفافیت جمع آوری  باقی مانده اش، سیستم 

می کند، ایجاد کند؟
سیستم ریال تایم در دوره ی وزارت عبدالرزاق وحیدی ایجاد نشد و آقای وحیدی 
به دلیل ایجادنشدن این سیستم دادگاهی شد، اما وی در سومین جلسه ی دادگاه ویژه ی 
وزیران برائت گرفت. روزنامه اطالعات روز در گزارشی تحقیقی زیر عنوان »قمار 
مالیاتی بر درآمدهای میلیاردی« نشان داد که به خاطر کم کاری های مسئوالن رده اول 
محصول  درصد   1۰ و  شده  روبه رو  پی درپی  تأخیرهای  با  سیستم  این  حکومت، 

ملی زخمی شدند.
گروه  این  جنگ جویان  آن  از  پس 
در چهارمین حمله ی شان بر پاسگاه های 
در  مشترک«  »بازار  و  »سیاه سنگ« 
یورش  کجران  ولسوالی  جنوب شرق 
از  نفر  سه  آن،  نتیجه ی  در  که  بردند 
نیروهای امنیتی کشته و 9 نفر دیگر از این 

نیروها زخمی شدند.
والی  سخن گوی  دیگر  سوی  در 
این  جریان  در  که  می گوید  دایکندی 
جنوب،  در  طالبان  گروه  حمالت 
جنوب شرق و جنوب غرب دایکندی، ۸۰ 
جنگ جوی طالبان نیز کشته شده اند. به 
گفته ی او، در جمع کشته شدگان ابولیث، 
ولسوالی  برای  طالبان  نام نهاد  ولسوال 
»باغران« والیت هلمند نیز شامل است. او 
تأکید می کند که رقم زخمیان جنگ جویان 

طالبان تا کنون مشخص نیست.
از  جواهری،  غیرت  هم  سویی  از 
به  دایکندی  والیتی  شورای  اعضای 
این  روزنامه اطالعات روز می گوید که 
جنگ از سوی ارشدترین اعضای گروه 
طالبان در حوزه ی جنوب کشور رهبری 
حمالت  در  او،  گفته ی  به  می شود. 
جنگ جویان طالبان در ولسوالی کجران، 
گروه  این  جنگ جوی   2۰۰ و  یک هزار 

اشتراک داشته اند.
در همین حال، یک منبع امنیتی در 

حمله ی طالبان در کجران دایکندی؛ 
از کشته و زخمی شدن ۵۳ نیروی دولتی تا آواره شدن ۱۸۰۰ خانواده

ولسوالی کجران در جنوب دایکندی از 1۸ روز پیش به این طرف شاهد حمالت شدید طالبان است
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مخابراتی نیز به صورت شفاف جمع آوری نمی شود. شهزادگل آریوبی پس از رسیدن 
به وزارت مخابرات، در زمان تهیه ی گزارش تحقیقی اطالعات روز وعده قاطع داد 
که این سیستم تا چند ماه دیگر ایجاد می شود. در دوره ی وزارت آقای آریوبی هرچند 

قرارداد ایجاد سیستم امضا شد، اما سیستم عمال ساخته نشد.
وزارت  سرپرست  به عنوان  هاشمی  فهیم  آمدن  با  که  است  این  دیگر  سوال 
مخابرات و استعفای نجیب عزیز رییس سابق اداره اترا و تعیین فرد دیگر به عنوان 
سرپرست این اداره، سیستم ریال تایم ایجاد خواهد شد تا مالیات شهروندان به صورت 

شفاف جمع آوری شود؟
پاسخ وزارت مخابرات به این سوال، تأخیر دوباره ی چندین ماهه است. طاهر 
زالند، سخن گوی وزارت مخابرات در صحبت با اطالعات روز می گوید بخشی از 
سیستم که وظیفه جمع آوری 1۰ درصد محصول مخابراتی را دارد تا چهار ماه آینده، 

و سیستم به صورت مکمل تا 15 ماه آینده فعال می شود.
آقای زالند می افزاید: »آمادگی کامل برای ایجاد سیستم تقریبا در حال نهایی شدن 
است. این سیستم دو بخش دارد که در بخش نرم افزار، برخی نرم افزارها درست شده 
است. در بخش تجهیزات، تجهیزات تا یک ماه دیگر به کابل می رسد. ما منتظر هستیم 
که تجهیزات به کابل برسد که با رسیدن آن، کار ایجاد سیستم عمال آغاز می شود. 

هیچ مشکلی وجود ندارد و سیستم تا چهار ماه آینده فعال می شود.«
سخن گوی وزارت مخابرات می گوید که ایجاد این سیستم با هیچ مشکلی مواجه 
نیست و تأخیر چندماهه نیز به دلیل این رخ داده که ساخت نرم افزارها زمان بر است 

و برخی مشکالت ترانزیتی در انتقال تجهیزات پیش آمده است.
ناصر تیموری، از دیدبان شفافیت افغانستان می گوید موانع اصلی سد راه ایجاد 
»از  افراد در سطح رهبری حکومت است:  سیستم ریال تایم، مسأله ناحل شده میان 
آن جای که این سیستم در طول چهار سال ایجاد نشد، به اطمینان می توان گفت که 
مسأله  مشکل،  بلکه  نیست،  لوجیستکی  یا  تخنیکی  مشکالت  سطح  در  مشکالت 
ایجاد  روی  این ها  یا  دخیل اند.  حکومت  رهبری  در  که  افرادی اند  میان  ناحل شده 
تأخیر  باعث  و  است  تضاد  در  منافع شان  یا  نرسیده اند  مشترک  دیدگاه  به  سیستم 

طوالنی در ایجاد این سیستم شده است.«
تأخیر در اجرای قرارداد جریمه دارد؟

مطابق ماده سی ونهم قانون تدارکات، هرگاه قراردادی در اجرای تعهدات مندرج 
قرارداد، تأخیر کند، جریمه نقدی می شود. مبلغ جریمه میان دو طرف قرارداد موافقه 
می شود. مبلغ جریمه نظر به روز، هفته یا ماه باید در شرط نامه و قرارداد درج شود که 
هر اداره مکلف به درج آن است. در فقره ی سوم ماده ی سی ونهم آمده که پرداخت 
جریمه ی نقدی، مانع اجرای سایر تعهدات اداره و قراردادی که در قرارداد تصریح 

شده است، نمی شود.
معلوم نیست که شرکت های »لترو سرویس« و »بوستوس گروپ« به دلیل تأخیر 

اقدام نمی شود.«
در همین حال سجادحسن حسنی، 
ساکن کجران نیز می گوید که این نیروها 
این  در  طالبان  حمله ی  اولین  از  پس 
ولسوالی مستقر شده اند، ولی تا کنون به 
محل درگیری ها اعزام نشده اند: »طالبان 
کشته  یا  سنگرداران  می زنند،  شبیخون 
و یا هم زخمی می شوند و یا هم فرار 
جنگ ها  این  اثر  در  هم  مردم  می کنند. 
این  با  می شود.  خالی  روستاها  و  آواره 
کشتار طالبان و سکوت دولت ما تا کی 
رخدادهای  این  و  بکشیم  را  رنج  این 

غم انگیز را تحمل کنیم.«
منابع  گفته های  اساس  بر  هم اکنون 
امنیتی در کجران، در تشکیل پولیس این 
ولسوالی حدود 25۰ سرباز پولیس ملی و 
محلی شامل اند. افزون بر آن 12۰ سرباز 
ارتش نیز در این ولسوالی مستقرند که 

چندماهه در اجرای قرارداد ایجاد سیستم ریال تایم، جریمه شده است یا خیر.
موانع سد راه نهادهای ناظر 

هنگام امضای قرارداد سیستم ریال تایم، گزارش های رسانه ها از جمله اطالعات 
روز نشان می داد که یکی از شرکت ها سابقه ی کاری چندانی در زمینه ی تکنالوژی 
معلوماتی ندارد و حتا خارجی بودن آن با پرسش مواجه شد. بررسی های اطالعات 
این  بود.  ناامیدکننده  مجازی  دنیایی  در  گروپ«  »بوستوس  شرکت  مورد  در  روز 
شرکت هیچ آدرس و نشانی نداشت که نشان دهد در زمینه ی مخابرات و تکنالوژی 
معلوماتی تجربه ی کافی دارد. پس از انتقادها مبنی بر خیالی بودن طرف اصلی قرارداد 
)بوستوس گروپ(، وزارت مخابرات با اصالح خبر قبلی، یک شرکت دیگر را به نام 
»LATRO Services« به فهرست قراردادکنندگان افزود که گویا این شرکت با 

شرکت بوستوس این پروژه را به طور مشترک انجام می دهند.
نهادهایی که در عرصه ی مبارزه با فساد کار می کنند، به دلیل این که ظرفیت و 
توانایی این شرکت ها با پرسش های مواجه بود، آن زمان خواستار بررسی تمامی اسناد 
و پروسه تدارکات این پروژه شد. ناصر تیموری از دیدبان شفافیت می گوید نهادهای 
غیردولتی، روی بررسی پروسه تدارکاتی این پروژه تأکید دارند، اما حکومت می گوید 

که این نهادها از پروسه ی تطبیق پروژه نظارت کند، نه از پروسه ی تدارکات. 
به گفته ی تیموری، به دلیل تفاوت دیدگاه میان حکومت و نهادهای غیردولتی، 
روند بررسی قرارداد سیستم ریال تایم از سوی نهادهای غیردولتی معطل شده است.

اما تأخیر چندماهه در ایجاد سیستم ریال تایم، شک و تردیدها در مورد توانایی 
و ظرفیت شرکت های قراردادکننده را بیش تر می کند.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات قبال گفت بود که در جریان پنج سال 
در نبود سیستم ریال تایم، سیستمی وجود نداشته و ندارد که محصول مخابراتی را 
به صورت شفاف جمع آوری کند تا مقدار واقعی مالیه ی شهروندان به خزانه ی دولت 
واریز شود. سیستم ریال تایم می تواند این شفافیت را به وجود آورد و در نبود این 

سیستم شفافیت جمع آوری محصول مخابراتی هیچ ضمانتی ندارد.
درامد واقعی محصول مخابراتی چقدر است؟

وزارت مخابرات می گوید که از آغاز جمع آوری 1۰ درصد محصول مخابراتی 
تا کنون، بیش از 1۶ میلیارد افغانی در خزانه ی دولت جمع آوری شده است. وزارت 
مالیه در ماه جدی سال گذشته به اطالعات روز گفته بود که در طول چهار سال  13 

میلیارد و 3۴۶ میلیون و ۶۸5 هزار و 325 افغانی جمع آوری شده است.
براساس معلومات وزارت مالیه، در سال مالی 139۴ ، ۸۰2 میلیون و 31۸ هزار 
افغانی، در سال  میلیون و 791 هزار  میلیارد و 2۸۸  افغانی، در سال 1395، چهار 
مالی 1397، سه  در سال  و  افغانی  هزار  میلیون 593  و 27۰  میلیارد  139۶، چهار 
میلیارد و ۴۰۴ میلیون و 5۸3 هزار افغانی از طریق محصول مخابراتی به خزانه ی 
دولت جمع آوری شده است. آمار تا اخیر سال مالی 1397 نشان می داد که هر سال 
میزان درآمد دولت از محصول مخابراتی کاهش داشته و در سال مالی 1397 رقم این 
کاهش به بیش از یک میلیار افغانی رسید. معلوم نیست که در سال جاری مالی این 

آمار کاهش می یابد یا افزایش.
اداره ی عالی تفتیش گفته بود که با توجه به روند رو به افزایش استفاده کنندگان 
موبایل و کریدیت کارت ها، کاهش درامد دولت از محصول مخابراتی عدم شفافیت 

در جمع آوری محصول خدمات مخابراتی را نشان می دهد.
کمیسیون  اعضای  با  دیدار  در  اترا  اداره ی  و  مخابرات  وزارت  مسئوالن  اخیرا 
 ۸5 مخابراتی  محصول  جمع آوری  که  گفته اند  سنا  مجلس  مخابرات  و  مواصالت 

درصد شفاف بوده است.

 5۰۰ از  بیش  جدید،  نیروهای  اعزام  با 
نیرو از بخش های مختلف امنیتی در این 

ولسوالی حضور دارند.
آوارگان و کمک به آنان

در  که  می گوید  احسانی  سکینه 
ولسوالی  در  طالبان  حمله ی  نتیجه ی 
کجران، حدود یک هزار و ۸۰۰ خانواده 
آواره  ولسوالی  این  ناامن  روستاهای  از 
شده اند. به گفته ی او، تا کنون به یک هزار 
خانواده، مواد غذایی توزیع شده است. 
سخن گوی والی دایکندی تأکید می کند 
که تالش برای جمع آوری کمک ها برای 
این آوارگان جریان دارد و »به زودی« به 

متباقی آوارگان نیز کمک خواهد شد.
در همین حال جمعه پیمان، ساکن 
کجران می گوید که تا کنون هیچ کمکی 
است:  نگرفته  صورت  آوارگان  به 
اطفال اند  و  زنان  اکثریت شان  »آوارگان 

اغلب  خانواده ها  سرپرست  و  مردان  و 
در خط اول جنگ می باشند. آنان کمک 
کسی  هم  کنون  تا  و  دارند  الزم  فوری 

کمکی به آنان نکرده اند.«
از سویی هم به گفته ی سخن گوی 
بلندرتبه  هیأت  یک  دایکندی،  والی 
آوارگان  مشکالت  به  رسیدگی  جهت 
و  انسجام  امنیتی،  نیروهای  به  کمک  و 
است.  رفته  کجران  به  پاسگاه ها  تنظیم 
جمع  در  که  گوید  می  احسانی  خانم 
این هیأت عبدالحمید بینش، رییس مالی 
امنیت  آمر  نقیب اهلل،  دایکندی،  اداری  و 
فرماندهی پولیس و سلمان انصاری مدیر 
تهیه و تدارکات این والیت نیز شامل اند: 
به  را  گزارش شان  به زودی  هیأت  »این 
والیت ارایه خواهد کرد و در خصوص 
صورت  الزم  اقدامات  کمبودی ها 

می گیرد.«

به سر  سیاسی  کاریکاتوریست های  دوران 
رسیده است. هفته ی گذشته »مایکل د ادر«، یکی 
آن  از  پس  کانادا  کاریکاتوریست های  بهترین  از 
که کاریکاتور انتقادی اش در مورد دونالد ترمپ با 
واکنش های زیادی در فضای مجازی روبه رو شد، 
ایالت  در  انتشاراتی  شرکت  یک  با  را  قراردادش 

»نیوبرانزویک« از دست داد. 
کارتون تصویر پدر و دختری را نشان می دهد 
در  متحده  ایاالت  به  رسیدن  برای  تالش  در  که 
رودخانه ریوگرانده غرق شدند و اجساد شان ظاهرا 
متحده  ایاالت  رییس جمهور  گلف  بازی  مزاحم 
شده اند که از مهاجران جان باخته می پرسد »اشکالی 

ندارد بازی کنم؟«
هرچند در این که آیا این کارتون باعث اخراج 
دارد،  وجود  نظر  اختالف  خیر،  یا  شده   ادر«  »د 
کاریکاتوریست  این  اخراج  که  است  واضح  اما 
می رسد  به نظر  که  می افتد  اتفاق  زمانی  درست 
با  جهان  سراسر  در  سیاسی  کاریکاتوریست های 
مشکالتی در کار و آزادی بیان شان روبه رو هستند. 
شرکت »اخبار برانزویک« می گوید که این کارتون 
برای  مذاکرات  و  ندارد  ادر«  »د  اخراج  به  ربطی 
داشته  ادامه  قبل  مدت ها  از  وی  جایگزین کردن 

است. 
فقط چند هفته پیش از اخراج د ادر، نیویورک 
کارتون های  انتشار  که  گرفت  تصمیم  تایمز 
سیاسی اش را متوقف کند. این تصمیم ظاهرا پس 
از انتشار کاریکاتوری گرفته شد که منتقدان آن را 
ضدیهودی خوانده بودند. با آن هم نیویورک تایمز 
می گوید که این تصمیم از مدت ها قبل روی میز 

مدیران این روزنامه بوده است.
موامپمبوا«  »گادفری  کنیا،  در   2۰15 سال  در 
که  جهان  معروف  کاریکاتوریست های  از  یکی 
به نام »گادو« نیز شناخته می شود از روزنامه »دیلی 
وی  اخراج  دلیل  از  بخشی  شد.  اخراج  نشن« 
فشار دولت بر این روزنامه بود. در ترکیه، موسی 
روزنامه ی  قدیمی ترین  کاریکاتوریست  کارت، 
و  خرید  مالیزیا،  در  است.  زندان  در  کشور  این 
فروش کتاب های »زونار«، کاریکاتوریست  معروف 
فتنه  اتهام  با چندین  این کشور ممنوع و خودش 

روبه رو است. کاریکاتوریست ها در ونزوئال، 
نیکاراگوئه و روسیه مجبور به تبعید شده اند و 
در ایاالت متحده، برخی از کاریکاتوریست ها 
کار  از  ترمپ،  از  از حد  بیش  انتقاد  به خاطر 

اخراج شده اند.
»شبکه  اجرایی  معاون  اندرسون«  »تری 
کاریکاتوریست ها«  حقوق  بین المللی 
علیه  تهدیدات  و  اذیت  و  آزار  بر  که 
می گوید  می کند،  نظارت  کاریکاتوریست ها 
که از سال 1999 بیش از صد کاریکاتوریست 
قربانی »قتل، حمله، آدم ربایی، ارعاب فیزیکی، 
زندان، بازداشت، ممنوعیت سفر، آزار و اذیت 
پولیس، پاپوش های سیاسی، مصادره دارایی، 
خصومت، حمله سایبری، آزار و اذیت آنالین، 

لیست سیاه و قلدری« شده اند.

دکتر »هایدون منینگ« و دکتر »رابرت فیدیان« 
مقاله ی شان تحت عنوان  »فلیندرز« در  دانشگاه  از 
»سانسور و کاریکاتوریست سیاسی« می گویند که 
هستند  »قناری هایی  سیاسی  کاریکاتوریست های 
فرستاده می شوند  کانون بحث های عمومی  به  که 
آزادی  برای  و  تازه  هوا چقدر  که  کنند  تا کشف 
بیان چقدر مصئون است.« اگر مسأله این باشد پس 

هوای امروز برای دموکراسی سمی است. 
گزارش های »خانه آزادی« که در ۴۰ سال اخیر 
آزادی مطبوعات را دنبال می کند، نشان می دهد که 
در طی دو دهه ی گذشته مطبوعات به صورت مداوم 
مورد حمله قرار داشته اند. گزارش سال 2۰1۰ این 
سازمان می گوید که دهه 2۰۰۰ شاهد تالش برای 
همچنین  و  بوده  مطبوعات  آزادی  محدودکردن 
انترنت و سایر رسانه های جدید »به میدان رقابت 
دسترسی  و  ارایه  برای  تالش  در  شهروندان  بین 
کنترل  حفظ  برای  تالش  در  دولت ها  و  اخبار  به 
]سانسور[ تبدیل شده بود.« این سازمان در آخرین 
بعدی، وضعیت  در دهه ی  که  گزارشش می گوید 
آزادی مطبوعات در جهان »با به میان آمدن اشکال 
جدید سرکوب هم در جوامع باز و هم دولت های 

اقتدارگرا« در حال بدترشدن بوده است.
انتقادات  از  بزرگی  بخش  این که  با 
اما  رفته،  نشانه  را  حکومت ها  و  سیاست مداران 
مقصر  اندازه  همان  به  نیز  انترنت  و  شرکت ها 
هستند. انحصار رسانه ها توسط چند شرکت معدود 
فضای روزنامه نگاری انتقادی را محدود کرده است. 
به عنوان مثال در نیوبرانزویک، خانواده ی »ایروینگ« 
که یکی از ثروت مندترین خانواده های کانادایی و 
چندین  هستند،  برانزویک«  اخبار  »شرکت  مالک 
دهه است که عمال رسانه ها را تحت انحصار خود 
عمده ی  چاپی  نشریات  تمام  تقریبا  و  درآورده اند 
این ایالت را اداره می کنند. به این معنا که »د ادر« 
ایالتش  در  را  کاریکاتورهایش  نمی تواند  نه تنها 
منتشر کند، بلکه پوشش مسایل مربوط به آن نیز در 

جهت منافع »ایروینگ ها« صورت می گیرد. 
براساس گزارشی که سال گذشته توسط »شبکه 
امیدیار« منتشر شد، در کنیا »هر کدام از خانه های 
حزب  یک  سیاست مدار،  یک  به  متعلق  رسانه ای 

وابسته یا تاجری است که منافع تجاری اش وابسته 
به سیاست مداران است.« پوشش رسانه ای در این 
اگر  شرکت ها  منافع  و  سیاسی  دالیل  به  کشور، 
مستقیما دیکته شده نباشد، قطعا محدود است. گادو 
پس از آن از »گروه رسانه ملی« ـ  صاحب روزنامه 
را  کاریکاتوری  که  شد  اخراج  ـ  کنیا  نشن  دیلی 
در  تانزانیا،  رییس جمهور  کیکوته«  »جاکایا  از 
هفته نامه ی منطقه ای »تانزانیای شرق آفریقا« متعلق 

به گروه رسانه ی ملی، نشر کرد. 
عالوه بر این کمیته ی حفاظت از خبرنگاران 
طریق  از  روزنامه ها  درآمد  کاهش  که  می گوید 
تبلیغات تبلیغ کنندگان بزرگ را از »نفوذ عظیمی« 
اجازه  آن ها  به  اغلب  »که  است  کرده  برخوردار 
می شود  منتشر  که  را  آنچه  بی سروصدا  می دهد 
این  کنند.«  کنترل  نمی شود،  منتشر  که  را  آنچه  و 
»سانسور نرم که عموما از دید مردم پنهان است« 
تصاویر  نه تنها  که  می کند  عمل  فیلتری  به عنوان 
کاریکاتوریست ها، بلکه گزارش های خبری نیز باید 

قبل از انتشار از آن عبور کنند.
با این حال، این فقط تبلیغ کنندگان نیستند که 
نیز  از آن می ترسند. رسانه های اجتماعی  رسانه ها 
به عنوان یک تهدید بزرگ عمل می کنند. با این که 
راهکارهای  می توانند  تویتر  نظیر  پلتفرم هایی 
سازنده ای را برای بازخورد سازنده مخاطبین فراهم 
کنند، اما می توانند به عنوان ابزار سانسور نیز عمل 
کنند. در پی تصمیم نیویورک تایمز مبنی بر توقف 
انتشار کاریکاتورهایش، پاتریک چاپات در وبالگش 
نوشت که »ما در جهانی هستیم که در آن اوباش 
می شوند،  جمع  اجتماعی  رسانه های  در  اخالقی 
طوفانی را شکل می دهند و بر سر اتاق های خبر فرو 
می آیند. ناشران باید اقدامات متقابلی را روی دست 
گفت وگوی  و  ژرف اندیشی  در  هرگز  و  بگیرند 
نه  است  هیاهو  جای  تویتر  نیاورند.  کم  معنادار 
بحث. در آن پرهیاهوترین ها همیشه گفت وگو را 
سمت وسو می دهند و جمعیت عصبانی به دنبال آن 

راه می افتند.«
خشم  ماشین  تحریک  از  خودداری  به  نیاز 
اشتراک ها  دست دادن  از  به  می تواند  که  ـ  آنالین 
باعث می شود که  ـ  تبلیغات منجر شود  و درآمد 
رسانه ها میل کم تری به نشر مقاالت، تصاویر 
افکار  با  که  باشند  داشته  کارتون هایی  و 
از  رسانه ها  امروزه  ندارد.  مطابقت  عمومی 
پرداختن به موضوعاتی که »حساس« دانسته 
می شوند، خودداری کرده و نمی خواهند آن را 
دست مایه ی طنز و کاریکاتور قرار دهند. این 
می تواند برای دموکراسی که وابسته به رقابت 
ـ  توهین آمیز  ایده های  حتا  ـ  ایده ها  آزادانه 

می باشد، کشنده باشد. 
مرگ کارتون سیاسی، چه به دست دولت، 
برای  قربانی  به عنوان  چه  یا  منافع  برای  چه 
و  هشدار  یک  آنالین،  اوباش  ساکت کردن 
است.  سیاسی  آزادی های  کاهش  از  نشانه ای 
که  است  کسی  اما  می میرند.  دارند  قناری ها 

توجه کند؟

ولسوالی کجران در جنوب دایکندی از 1۸ روز پیش به این طرف شاهد حمالت شدید طالبان است



www.etilaatroz.comدو شنبه  ۲۴ سرطان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۶۹ خبرهای خارجی

اتحادیه اروپا در مورد لغو پیمان موشکی امریکا و روسیه ابراز نگرانی کرد
از  احتمال  به  نسبت  اروپا  اتحادیه  روز:  اطالعات 
میان برد  و  کوتاه  اتمی  موشک های  امحاء  پیمان  میان رفتن 

اتمی ابراز نگرانی کرده است.
فدریکا  جوالی(،   1۴( سرطان   23 یک شنبه،  روز 
در  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی، 
بیانیه ای از تصمیم روسیه برای به تعلیق درآوردن تعهدات 
خود در چارچوب پیمان برچیدن موشک های کوتاه و میان 
برد ابراز تاسف کرد. خانم موگرینی گفته است که از میان 
رفتن این پیمان تهدیدی جدی را متوجه امنیت کشورهای 

اروپایی عضو پیمان آتالنتیک شمالی - ناتو- می کند.
سال  فبروری  ماه  اوایل  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
کرد  اعالم  امریکا،  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  جاری، 
که از آن جا که روسیه به تعهدات خود برای از میان بردن 
نکرده  عمل  خود  میان برد  و  کوتاه  موشک های  زرادخانه 
است، ایاالت متحده نیز عمل به تعهدات خود را به حالت 
آینده  میالدی  ماه  اوایل  تا  روسیه  به  او  درمی آورد.  تعلیق 
-دو هفته دیگر- فرصت داد تا به نحوی قابل راستی آزمایی 

به تعهدات خود عمل کند.
دولت روسیه هرگونه تخطی از این پیمان را به شدت 
زمینه  این  در  بیش تری  اقدام  که  است  گفته  و  کرده  انکار 
ضرورت ندارد. اگر دو طرف نتوانند در مورد راستی آزمایی 
عمل یکدیگر به تعهداتشان به توافق برسند، این پیمان لغو 

خواهد شد.
اتحاد  و  امریکا  متحده  ایاالت  مابین  فی  »پیمان 
موشک های  امحاء  برای  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر 
جماهیر  اتحاد  بین   19۸۸ سال  در  کوتاه برد«  و  برد  میان 

شوروی سابق و ایاالت متحده به امضا رسید. در آن زمان، 
میخاییل گورباچف و دونالد ریگان رهبری این دو کشور 
را در دست داشتند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، دولت 
شوروی،  اتمی  زرادخانه  گرفتن  اختیار  در  ضمن  روسیه 
تعهدات اتحاد شوروی به تعهدات بین المللی آن را برعهده 

گرفت.
استقرار  و  تولید  از  را  طرف  دو  هر  معاهده  این 
تا   5۰۰( کوتاه برد  زمین  به  زمین  بالستیکی  موشک های 
1۰۰۰ کیلومتر( و میان برد )1۰۰۰ تا 5۰۰۰ کیلومتر( که قادر 
این  منع کرده است. طبق  باشد  به حمل کالهک هسته ای 
پیمان قرار شد که دو طرف »از تولید، انبار کردن و آزمایش« 
این نوع موشک ها و سکوهای پرتاب آنها خودداری ورزند.

پیمان امحاء موشک های کوتاه و میان برد صرفا شامل 
موشک های زمین به زمین است.

اجرای این پیمان باعث از میان بردن چند هزار فروند از 
این نوع موشک ها شد، اما در سال 2۰1۴، وزارت خارجه ی 
پیمان های  به  روسیه  عمل  به  مربوط  گزارش  در  امریکا 
نظامی دوجانبه، این کشور را به عدم اجرای تعهدات خود 
در چارچوب پیمان امحاء موشک های کوتاه و میان برد متهم 
کرد. در سال های بعد نیز، وزارت خارجه امریکا این اتهام 
را تکرار کرد و در مورد واکنش نسبت به آن هشدار داد، 
درحالی که سیاست خارجی روسیه هر چه بیش تر به سوی 

چالش جویی نسبت به غرب گرایش می یافت.
پارلمان  به تصمیم  در سال 2۰1۴، روسیه در واکنش 
اوکراین به برکناری رییس جمهوری طرفدار روسیه در این 
به خاک  و  تجزیه  اوکراین  از  را  کریمه  کشور، شبه جزیره 

خود منضم کرد.
در دسامبر سال 2۰17، دولت امریکا »برنامه استراتژیک« 
برای مقابله با »تخطی روسیه« از این پیمان را منتشر کرد 
رییس جمهوری،  ترمپ،  دونالد   ،2۰1۸ سال  اکتبر  در  و 
ابراز  و  تعهداتش  به  نکردن  عمل  به  روسیه  متهم کردن  با 
نگرانی از برنامه چین برای گسترش زرادخانه موشک های 
میان برد هسته ای خود، گفت که در نظر دارد از این پیمان 

خارج شود.
رسما  امریکا  دولت  جاری،  سال  فبروری  ماه  در 
تعلیق  به حالت  را  پیمان  این  در  که عضویت خود  گفت 

تعهداتش  به  روسیه  عمل  از  در صورتی که  و  می آورد  در 
اطمینان حاصل نکند، ظرف شش ماه از این پیمان خارج 
خواهد شد. روسیه نیز متقابال عضویت خود در این پیمان 
ماه  اول  هفته ی  مهلت  این  آورد.  در  تعلیق  حالت  به  را 
ممنوعیتی  با  و روسیه  امریکا  و  منقضی خواهد شد  آینده 
در مورد تولید، ذخیره و آزمایش این نوع موشک ها مواجه 

نخواهند بود.
خروج روسیه از این پیمان به خصوص برای کشورهای 
و  کوتاه  موشک های  تیررس  در  که  ناتو  عضو  اروپایی 

میان برد روسیه قرار دارند، نگران کننده است.

ماه گذشـته، در حاشیه ی نشست 
گـروه 2۰ در جاپـان ترمـپ و همتای 
تـرک وی رجب طیـب اردوغان دیدار 
امریـکا  رییس جمهـوری  و  کردنـد 
دولـت بـاراک اوبامـا را متهـم کرد که 
بـا ترکیه بـرای صـادرات سـامانه های 
پدافنـد هوایـی امریکایـی بـه توافـق 
نرسـیده و ایـن کشـور مجبـور شـده 

اسـت بـه روسـیه رجـوع کند.
گفتـه  بلومبـرگ  بـه  منبـع  یـک 
از  بعـد  دارد  نظـر  در  امریـکا  اسـت 
آینـده  هفتـه  اواخـر  و  دوشـنبه  روز 
اعـالم  را  ترکیـه  علیـه  تحریم هـا 
کنـد، چـرا کـه دوشـنبه هفتـه ی آینده 
سـالگرد کودتـای ناموفق سـال 2۰1۶ 
در ترکیـه اسـت کـه دولـت اردوغـان 
بخشـی  دینـی  رهبـر  گولـن  فتـح اهلل 
از مسـلمانان ترکیـه را کـه در امریـکا 
زندگـی می کنـد، مسـئول طراحی این 

کودتـا اعـالم کـرده اسـت.
ترکیـه و امریـکا در مورد مسـئله 
اسـترداد فتـح اهلل گولـن بـا هـم دچار 

تنـش بوده انـد.
مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع موقت 
بـا  اعـالم کـرد  امریـکا، روز جمعـه 
همتـای تـرک خـود تلفنـی گفت وگو 
کرده اسـت. وی گفت موضـع امریکا 

منابـع  ایـن  امـا  کرده انـد،  انتخـاب 
و  بـوده  کـدام  بسـته  ایـن  نگفته انـد 

اسـت. تحریم هایـی  چـه  شـامل 
ایـن سـه بسـته تحریمـی شـامل 
12 تحریـم اسـت کـه براسـاس قانون 
امریـکا  رییس جمهـوری  یادشـده، 
می توانـد تـا پنـج تحریـم را انتخـاب 

. کند
امریـکا می گویـد سـامانه                                    ی »اس 
و  هواپیماهـا  بـا  مقابلـه  بـرای   »۴۰۰
و  شـده  طراحـی  ناتـو  موشـک های 
می توانـد اطالعـات مخفـی جنگنـده 
فـوق پیشـرفته »اف 35« را جمع آوری 

. کند
بـرای  سـال ها  می گویـد  ترکیـه 
بـا  ضدهوایـی  سـامانه های  دریافـت 
اعضـای ناتـو و خـود امریـکا مذاکره 
کـرده، امـا آنهـا طبـق شـرایط ترکیـه 
حاضـر بـه تحویـل سـامانه های خود 
نشـدند و ایـن کشـور مجبـور شـده 
از روسـیه  ایـن تسـلیحات را  اسـت 

. د بخر
خلوصـی آکار، وزیر دفـاع ترکیه 
بـا  کشـور  ایـن  اسـت  کـرده  اعـالم 
و  اسـت  مواجـه  موشـکی  خطـرات 
»خریـد سـامانه دفاعی یک الـزام بوده 

اسـت، نـه انتخـاب«.

. ست ا
جـاری  مـاه  پایـان  تـا  امریـکا 
میـالدی بـه ترکیـه مهلـت داده اسـت 
کـه از خریـد ایـن سـامانه انصـراف 

بدهـد.
بـه نقـل از رادیو فـردا، در همین 
منابعـی  قـول  از  بلومبـرگ  حـال، 
تیـم مشـاوره ی  اسـت  داده  گـزارش 
دونالـد ترمپ رییس جمهـوری امریکا 
علیـه  تحریمـی  بسـته  سـه  از  یکـی 
ترکیـه را براسـاس »قانـون مقابلـه بـا 
دشـمنان امریـکا از طریـق تحریم هـا« 

خبرگـزاری  روز:  اطالعـات 
گـزارش  منابعـی  قـول  از  بلومبـرگ 
داده اسـت که امریکا در حال بررسـی 
اعمـال تحریـم علیـه ترکیـه به خاطـر 
خرید سـامانه ی ضدهوایی »اس ۴۰۰« 

از روسـیه اسـت.
ترکیـه روز یک شـنبه اعـالم کرد 
کـه انتقـال اجـزای سـامانه موشـکی 
اس۴۰۰ روسـیه بـه ایـن کشـور برای 

سـومین روز پیاپـی ادامـه یافـت.
دولتـی  خبرگزاری هـای 
»آناتولـی«  و  روسـیه  »اسـپوتنیک« 

ترکیـه بـا انتشـار تصاویـری گـزارش 
داده انـد کـه از روز جمعـه تـا کنـون 
هفـت محمولـه قطعات این سـامانه ی 
هوایـی  پایـگاه  وارد  هوایـی  دفـاع 
آکینچـی )ُمرتـد( آنـکارا شـده و طـی 
مـاه جـاری، کل محموله هـای مرتبـط 

شـد. خواهـد  ترکیـه  تحویـل  آن 
ترکیـه عضـو پیمـان نظامـی ناتو 
اسـت و تصمیـم ایـن کشـور بـرای 
اس ۴۰۰  موشـکی  سـامانه ی  خریـد 
از روسـیه بـا مخالفـت شـدید امریکا 
و سـایر اعضـای ناتـو روبـه رو شـده 

ترکیـه  کـه  موضـوع  ایـن  دربـاره ی 
جنگنـده  هـم  هم زمـان  »نمی توانـد 
»اف 35« ایـاالت متحـده هم سیسـتم 
ضدهوایـی روسـیه را داشـته باشـد«، 

تغییـری نکـرده اسـت.
بـا  همـکاری  همچنیـن  امریـکا 
»اف  جنگنـده  تولیـد  بـرای  ترکیـه 
35« را متوقـف کـرده اسـت. برخـی 
قطعـات ایـن هواپیمـا در همـکاری با 
می شـد. تولیـد  تـرک  شـرکت های 

وزارت دفـاع ترکیـه اعـالم کرده 
امریکایـی  هیـأت  یـک  اسـت  قـرار 
»اس  خریـد  پیرامـون  مذاکـره  بـرای 
۴۰۰« روسـیه بـه آنـکارا سـفر کنـد.

تحویـل  آغـاز  بـا  هم زمـان 
محموله هـای »اس ۴۰۰« سـداد اونال، 
معـاون وزیـر امـور خارجـه ترکیـه با 
در  امریـکا  سـفیر  سـاترفیلد،  دیویـد 

آنـکارا نیـز دیـدار کـرده اسـت.
امریـکا  و  ترکیـه  میـان  روابـط 
طـی سـالهای گذشـته به خاطـر کمک 
ایـاالت متحـده بـه کردهـای عـراق و 
سـوریه بـرای جنـگ بـا داعـش نیـز 
ترکیـه  اسـت.  شـده  تالطـم  دچـار 
گروه هـای کـرد مورد حمایـت امریکا 
در  جدایی طلبانـه  برنامه هـای  بـه  را 

خـود ترکیـه متهـم می کنـد.

بلومبرگ: 
بررسی تحریم های جدید امریکا علیه ترکیه به خاطر خرید اس۴۰۰

سفیر بریتانیا گفته بود ترمپ از »برجام« به خاطر امضای اوباما بر آن خارج شد
مشغول  بریتانیا  پلیس  درحالی که  روز:  اطالعات 
ایمیل های  و  اطالعات  درز  منبع  مورد  در  تحقیق 
محرمانه ی سفیر مستعفی این کشور در واشنگتن است، 
آن  از  بخشی  که  رفته  لو  او  از  بیش تری  یادداشت های 

مربوط به توافق اتمی با تهران می شود.
بنا بر یکی از یادداشت های لورفته که به تازگی منتشر 
واشنگتن،  در  بریتانیا  مستعفی  سفیر  داروک،  کیم  شده، 
گفته بود به عقیده او خروج دونالد ترمپ از »برجام«، به 
این خاطر بود که این توافق در دوره ی ریاست جمهوری 

باراک اوباما شکل گرفته بود.
یادداشتی  در  داروک  کیم  فردا،  رادیو  گزارش  به 
ترمپ  یعنی زمان خروج دولت  ماه می 2۰1۸،  به تاریخ 
از »برجام« نوشته بود »دولت ]ترمپ[ قصد داشته دست 
به یک خرابکاری دیپلماتیک بزند، ظاهرا به خاطر مسایل 
عقیدتی و شخصیتی، ]به این خاطر که[ این توافق، توافق 

اوباما بود«.
لندن  به  بریتانیا  سفیر  دیپلماتیک  یادداشت  این 
آن  »میل  روزنامه  در  سرطان  جوالی/23   1۴ تاریخ  در 
ساندی« منتشر شده  و بخش دوم از یادداشت های لورفته 

است که این روزنامه بازتاب می دهد.
آقای  لورفته ی  یادداشت های  از  بخش  نخستین  در 
داروک، از دونالد ترمپ، رییس جمهوری ایاالت متحده، 
»ناکارآمد«،  او  دولت  می گوید  و  کرده  انتقاد  شدیدا 

»بی منطق« و »غیرقابل پیش بینی« است.
انتشار این یادداشت ها با انتقاد و واکنش شدید آقای 
ترمپ روبه رو شد. رییس جمهوری امریکا، سفیر بریتانیا 
می،  ترزا  به  حمله  با  و  کرد  توصیف  احمق«  »آدمی  را 
نخست وزیر بریتانیا، سیاست های او در رابطه با برگزیت 

را نیز »ابلهانه« توصیف کرد.
به  واکنش  در  تویت هایی  رشته  در  ترمپ  دونالد 
یادداشت ها نوشته بود »سفیر گیج و منگی که بریتانیا به 
ایاالت متحده تحمیل کرده است، تحفه ای هم نیست که 

برایش غش و ضعف کنیم«.

سفارت  هدایت  از  سرطان   19 روز  داروک  آقای 
کشورش در امریکا کناره گرفت. او در استعفانامه خود 
نوشت: »شرایط کنونی برایم امکان اجرای وظایفم را آن 

گونه که تمایل دارم، غیرممکن می سازد«.
دوره ی  در   ،139۴ سرطان  در  اتمی،  توافق 
ریاست جمهوری باراک اوباما، بین ایران، امریکا، بریتانیا، 

روسیه، چین، فرانسه و آلمان به دست آمد.
دولت اوباما معتقد بود این توافق به طور مشخصی از 
توانایی های جمهوری اسالمی در حرکت به سوی »تولید 

جنگ افزار هسته ای« می کاهد.

تهران تالش به دستیابی به سالح هسته ای را رد کرده 
است.

گسترده  انتقاد  با  اول  همان  از  اتمی  توافق 
»کارآمد«  را  آن  که  بود  روبه رو  جمهوری خواهان 

نمی دانستند.
آغاز  را  خود  انتخاباتی  کارزار  که  زمانی  از  ترمپ 
کرد از این توافق انتقاد و آن را »بدترین توافقی که دیده« 

توصیف کرد.
اعالم کرد قصد  »برجام«  از  با خروج  ترمپ  دولت 
دستیابی به توافقی گسترده تر با تهران را دارد که جلوی 
و  بالیستیک  موشک های  توسعه  هسته ای،  فعالیت های 

مسایل دیگر را بگیرد.
ترمپ گفته حاضر است بدون پیش شرط با جمهوری 
اسالمی به مذاکره بنشیند. رهبر جمهوری اسالمی چنین 

مذاکره ای را رد کرده است.
بریتانیا،  جمله  از  اتمی،  توافق  طرف های  دیگر 
خواستار حفظ آن شده بودند. اسرائیل و عربستان سعودی 

از خروج دولت ترمپ از توافق حمایت کرده بودند.
تنش ها بین ایران و امریکا در هفته های اخیر به طور 
چشم گیری در منطقه غرب آسیا، خلیج فارس و ساحل 
جنوب ایران افزایش یافته است. روابط تهران و لندن نیز 
بر سر توقیف یک نفت کش ایرانی، دستخوش تنش های 

تازه ای شده است.



گریزمان: 
هدفمان فتح همه عناوین است

هدف  بارسلونا  جدید  مهاج 
اعالم  فتح همه عناوین  را  تیمش 

کرد.
به نقل از آس، آنتوان گریزمان 
در بارسلونا حضور دارد تا از امروز 
تمرینات خود را با تیم جدیدش 
به  فرانسوی  مهاجم  کند.  شروع 
فروشگاه باشگاه بارسلونا رفت و 
کرد.  بیان  را  اظهاراتش  نخستین 
ستاره جدید بارسلونا گفت: سالم 

کاتاالنی ها. من اینجا هستم.
قراردادش  باالخره  گریزمان 
رسمی شد و تا سال 2۰2۴ بازیکن 
آزاد  بند  مبلغ  بود.  خواهد  بارسا 
میلیون   ۸۰۰ بازیکن  این  سازی 
یورو است، بیشتر از همه بازیکن 
بارسا. مهاجم پیشین اتلتیکو آماده 
است تا تمریناتش را تحت هدایت 

بازیکن  ارنستو والورده آغاز کند. 
فرانسوی پیراهن اتلتیکومادرید را 

نشان داد و گفت: زیباست.
بارسا  در  حضور  از  پس  او 
هستم  خوشحال  خیلی  گفت: 
تیم  با  کار  برای  زیادی  اشتیاق  و 
چالش ها  اینجا  در  دارم.  جدیدم 
اهداف جدیدی خواهم داشت  و 
سطح  بهترین  بتوانم  امیدوارم  و 
به نمایش بگذارم. هدف  خود را 
کوپا  یعنی  عناوین  همه  فتح  ما 
قهرمانان  لیگ  و  اللیگا  ری،  دل 
و  اومتیتی  ساموئل  با  اروپاست. 
هستند  دوستانم  که  دمبله  عثمان 
صحبت کردم. اشتیاق زیادی برای 
داشتن روزهای خوب با آنها دارم. 
این  به  آمدن  برای  زیادی  تمایل 
باشگاه داشتم و خانواده ام نیز مرا 

همراهی کردند. گاهی اوقات باید 
تصمیماتی بگیرید. بازی کردن در 
خوشحالی  یک  مسی  لیونل  کنار 
به  روز  بدانم  دارم  دوست  است. 
روز و در تمرینات چگونه است. 
و  است  بزرگی  باشگاه  بارسلونا 
کردن  کار  برای  زیادی  اشتیاق 
دارم.  مربی ام  و  تیمی ها  هم  با 
امیدوارم بتوانم شادی زیادی برای 
کنار  در  و  بیاورم  ارمغان  به  تیمم 

هم لذت ببریم.
به  بارسا نسبت  در حالی که 
)درخواست  اتلتیکومادرید  بیانیه 
برای  بارسا  از  یورو  میلیون   2۰۰
کرده،  سکوت  گریزمان(  انتقال 
گریزمان  معارفه  مراسم  دیشب 
به  را  قراردادش  او  و  برگزار شد 

امضا رساند.

خبرهای کوتاه

که  مدعی شد  سنگال  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
پیشنهاد رئال مادرید به سادیو مانه جدی است.

سادیو مانه ستاره 27 ساله سنگالی لیورپول، در 
دو سال گذشته یکی از ارکان اصلی قرمزها بوده و 
فصل گذشته توانست به طور مشترک با محمد صالح 
و پیر اوبامیانگ آقای گلی لیگ برتر را کسب کند. او 
اکنون با سنگال در نیمه نهایی جام ملت های آفریقا 
حضور دارد و در این جام نیز خوش درخشیده است.

مانه سال گذشته مورد توجه رئال قرار داشت و 
گویا امسال هم از این باشگاه پیشنهاد دارد.

سنگال،  فوتبال  فدراسیون  رئیس  سک  سائی 
به  سانه  گفت:»  میرر  به  شایعات  این  تایید  ضمن 
ولی  هستند  العاده  خارق  فیرمینو  و  صالح  همراه 
آن  در  چیزی  از  توان  نمی  و  است  همین  فوتبال 
اطمینان داشت. سادیو فصل قبل با لیورپول قهرمان 

اروپا شد و حاال فرصت پیوستن به رئال را دارد.
رئال  هستم،  بارسا  هوادار  اینکه  با  من  برای 
بهترین تیم دنیاست و معتقدم سانه باید پیشنهاد رئال 
را به صورت جدی بررسی کند. این پیشنهاد واقعیت 

دارد.«

هشدار به لیورپول؛ 
پیشنهاد رئال به سانه جدی است

اول  مرحله  از  پرشوری  استقبال  ها  جاپانی 
فروش بلیت بازیهای المپیک کردند طوری که 3.22 

میلیون بلیت در این مرحله به فروش رسید.
المپیک  بازی های   ،panorama از  نقل  به 
2۰2۰ توکیو از ماه اسد سال آینده در کشور جاپان 
بلیت  فروش  اول  مرحله  در  شد.  خواهد  برگزار 
بازی های المپیک، 3.22 میلیون بلیت به فروش رسید 
که نشان از استقبال گسترده مردم جاپان از این رویداد 

را می رساند.
برای  جاپان  در  کانو  قایقرانی  مرکز  یک  اخیراً 
میزبانی  است  قرار  و  شده  افتتاح  المپیک  بازی های 
رشته های کایاک و کانوی را بر عهده داشته باشد و 
بعد از اتمام بازی های المپیک نیز در اختیار مردم قرار 

خواهد گرفت.
مسئوالن برگزاری این رقابت ها همچنین اعالم 
کردند که 9۰ فیصد از ساخت ورزشگاه المپیک انجام 
شده است و این ورزشگاه در ماه نوامبر افتتاح خواهد 
دوومیدانی  و  فوتبال  اختتامیه،  افتتاحیه،  مراسم  شد. 
بازی های المپیک در این ورزشگاه انجام خواهد شد.

آغاز   1399 اسد   3 جمعه  از   2۰2۰ المپیک 
می شود و تا 19 اسد به طول خواهد انجامید.

۳.۲۲ میلیون بلیت بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ به فروش رفت

ترک  به  ای  عالقه  هیچ  فرانسوی  جوان  ستاره 
بارسا در شرایط کنونی ندارد.

به نقل از آاس، عثمان دمبله دو سال پیش و با 
ارزش  به  قراردادی  با  بسیار  های  حدیث  و  حرف 
جانشین  تا  پیوست  بارسلونا  به  یورو  میلیون   1۰5
بی  تداوم  که  نشد  اینطور  تنها  نه  اما  شود  نیمار 
انضباطی ها و نیز مصدومیت های متوالی او سبب 

شد تا حتی از ترکیب اصلی نیز فاصله بگیرد.
او 5 می به دلیل مصدومیت غیرمنتظره در بازی 
از دست داد  پایانی فصل را  مقابل سلتا، هفته های 
ولی دیروز پس از دو ماه مصدومیت به شرایط بازی 
رسیده و بدون مشکل امروز در تمرینات پیش فصل 

حاضر خواهد شد. 
بارسا دو روز پیش کار انتقال گریزمان را نهایی 
اصلی  ترکیب  به  برای رسیدن  دمبله  تا شرایط  کرد 
اطالع  بارسا  به سران  او  این حال  با  دشوارتر شود 
داده است که تمایلی برای جدایی ندارد و می خواهد 

فصل بعد نیز به فوتبال خود در بارسلونا ادامه دهد.

بی میلی عثمان دمبله 
برای ترک بارسلونا

درحالیکه تالش اینتر میالن برای جذب روملو لوکاکو، 
ستاره منچستریونایتد ادامه دارد جوزپه ماروتا، مدیر اجرایی 

باشگاه اینتر می گوید به این انتقال خوشبین است.
جذب  برای  اینترمیالن  باشگاه  تالشهای  درحالیکه 
روملو لوکاکو، ستاره بلجیکی ناراضی منچستریونایتد ادامه 
دارد، جوزپه ماروتا مدیر اجرایی اینتر می گوید او به انجام 
این انتقال خوش بین بوده و معتقد است لوکاکو سرانجام به 

نراتزوری منتقل خواهد شد.
لوکاکو در روزهای اخیر اعالم کرد انتظار دارد تا هفته 
بلجیکی  ستاره  این  شود.  مشخص  آینده اش  تکلیف  آینده 
پیش از این از تمایل خود برای ترک باشگاه منچستریونایتد 
به  هم  اینتر  جدید  سرمربی  کونته،  آنتونیو  بود.  داده  خبر 

برداشته.  لوکاکو پرده  از تمایل خود برای جذب  صراحت 
میلیون   7۰ مجموع  در  پیشنهادی  اینتر  گزارشها  اساس  بر 
یورویی به یونایتد ارائه کرده ولی شیاطین سرخ مایل نیستند 

لوکاکو را با رقمی کمتر از ۸3 میلیون یورو واگذار کنند.
جوزپه ماروتا، مدیر اجرایی اینتر در پاسخ به این سوال 
است  خوشبین  تیم  این  به  لوکاکو  انتقال  به  نسبت  آیا  که 
این  به همه چیز خوشبین هستم".  بله، من نسبت  گفت:" 
فاش  پنج شنبه  روز  که  است  حالی  در  ماروتا  صحبتهای 
شد که مسئولین دو باشگاه درباره انتقال لوکاکو رو در رو 

مذاکره کرده اند.
لوکاکو که در سال 2۰17 با قراردادی 75 میلیون پوندی 
سال  تا  سرخ  شیاطین  با  شده  منتقل  یونایتد  به  اورتون  از 

2۰22 قرارداد دارد. او فصل گذشته برای یونایتد 12 گل در 
لیگ برتر به ثمر رسانده است.

مدیر اجرایی اینتر: 
به انتقال لوکاکو خوش بینم

گل،  گزارش  اساس  بر 
پاری سن ژرمن قصد دارد تیمو 
باکایوکو، ستاره فرانسوی چلسی 
به  قرضی  بازیکن  عنوان  به  را 

خدمت بگیرد.
شد  مدعی  گل  وبسایت 
قصد  ژرمن  سن  پاری  باشگاه 
باکایوکو،  دارد برای جذب تیمو 
به  چلسی،  فرانسوی  هافبک 
اقدام  قرضی  بازیکن  عنوان 
کند. باکایوکو که در سال 2۰17 
ملحق  چلسی  به  حالی  در 
خرید  دومین  عنوان  که  شد 

به  را  باشگاه  تاریخ  گران قیمت 
تیم  این  در  داد  اختصاص  خود 
برآورده  را  انتظارات  نتوانست 
صورت  به  گذشته  فصل  و  کند 

قرضی در میالن حضور داشت.
به  ورود  از  بعد  باکایوکو 
میالن هم موفق نبود اما در طول 
داد  نشان  بهتری  عملکرد  فصل 
از  یکی  به  فصل  اواخر  در  و 
مهره های ثابت میالن تبدیل شده 
بود. هر چند باکایوکو در نهایت 
از امضای قرارداد دائمی با میالن 
سر باز زد و به چلسی بازگشت.

ساری  دوران  در  باکایوکو 
شده  گذاشته  کنار  چلسی  از 
آیا  که  نیست  مشخص  و  بود 
آینده  فصل  در  لمپارد  فرانک 
یا  کرد  خواهد  استفاده  او  از 
از  خبرهایی  میان  این  در  نه. 
به کشورش  او  بازگشت  احتمال 
ژرمن  سن  پاری  به  پیوستن  و 

مطرح شده است.
شد  مدعی  گل  وبسایت 
قصد  ژرمن  سن  پاری  مدیران 
را  فرانسوی  هافبک  این  دارند 
ساله  یک  قراردادی  امضای  با 

به  قرضی  بازیکن  صورت  به  و 
خدمت بگیرند.

در  این  از  پیش  باکویاکو 
اکیپ  فرانسوی  نشریه  با  گفتگو 
 PSG از تمایلش برای بازی در
بله،  بود:"  گفته  و  کرده  صحبت 
در  روز  یک  دارم  دوست  من 
نمی توانم  کنم.  بازی  پاریس 
 PSG در  بازی  بگویم.  دروغ 
خیلی  خانواده ام  و  من  برای 
مهم خواهد بود. ما پاریسی هایی 
عالقه  شهر  این  به  که  هستیم 

زیادی داریم".

PSG ستاره فرانسوی چلسی در آستانه انتقال به

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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پـل پوگبـا پـس از بـازی دوسـتانه منچسـتریونایتد در 
اسـترالیا حاضـر بـه مصاحبـه بـا خبرنگاران نشـد.

در روزهایـی کـه شـایعات مختلفی پیرامـون پل پوگبا 
شـنیده مـی شـود، او در تمرینـات پیـش فصـل یونایتد در 
پـرث اسـترالیا سـخت در تـالش اسـت تـا از لحـاظ بدنی 

بـه فرم همیشـگی خـود نزدیک شـود.
پوگبـا در اولیـن بـازی دوسـتانه پیـش فصل منچسـتر 
برابـر پـرث گلـوری، یک نیمه نیمکت نشـین بـود ولی در 
نیمـه دوم وارد میـدان شـد و پـاس گل اول تیمـش را بـه 
راشـفورد داد و سـپس جیمـز گارنـر، گلـی دیگـر بـه ثمر 
رسـاند تا شـیاطین سـرخ بـا دو گل پیـروز شـوند. در این 
بـازی همـه بازیکنـان یونایتـد به جـز داوید دخیـا فرصت 

حضـور در میـدان را پیـدا کردند.
پـس از اتمـام مسـابقه، بسـیاری در انتظـار پوگبـا و 

مصاحبـه بـا او بودند اما سـتاره فرانسـوی در پاسـخ گفت 
کـه هیـچ حرفـی بـرای گفتن نـدارد و نیـازی بـه مصاحبه 

بیند. نمـی 
اولـه گنـار سولسشـر سـرمربی منچسـتریونایتد نیز در 
پاسـخ بـه سـوالی در مـورد نقش پوگبـا در تیـم و احتمال 
کاپیتانـی او در فصـل آینـده گفـت:» فعـال نیـازی به بحث 
در ایـن مـورد نیسـت. بعـدا در مـوردش حـرف خواهیـم 

زد.«
گفتـه می شـود سـران یونایتـد در واکنش به پیشـنهاد 
جدیـد رئـال، قیمـت پوگبـا را 1۸۰ میلیـون پونـد اعـالم 
کـرده انـد و تحـت هیچ شـرایطی راضی به از دسـت دادن 

ایـن بازیکن نیسـتند.

پوگبا: 
هیچ حرفی برای گفتن ندارم
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بیگانگی با آن کبوترهای کبود. همان جا با خود 
گفتم باید به آن سوی آب بروم؛ به قریه ی خود. 

 ***
با  اول،  نگاه  در  ما،  قریه ی  کلی  صورت 
من  چشم  یا  بود.  نکرده  تفاوت  چندان  گذشته 
نیاموخته بود که فرق ها را ببیند. آن سنگ چند 
الیه ی بزرگی که کاکایم از سرش افتاده بود، سر 
جای خود بود. شیب ها و همواری ها کوچک تر 
سایه ها  بودند.  نکرده  تغییر  اما  می آمدند  نظر  به 
دراز  و  کوتاه  آشنا  جهت های  در  و  سابق  مثل 
فرودآمدن  مسیر  تپه،  بغل  باریک  راه  می شدند. 
قابل  به هنگام شام، همچنان  بزها و گوسفندها 

خم کردم که بنشینم. تا خم شدن مرا دید، پرید و 
دورتر نشست. 

گفتم کجا می روی؟ نترس، من به تو کاری 
ندارم. 

زاغچه گفت: »سنگ برداشتی که مرا بزنی.«
من: »نه، فکر کردم اگر آن جا بایستم، می پری. 

به همین خاطر نشستم. سنگ برنداشتم.« 
زاغچه: »خوب، این بدتر.«

من: »یعنی چه؟«
زاغچه: »تو کی هستی؟ از کجایی؟«

من: »من از دهکده ی آن سوی گردنه هستم. 
پایین تر که بروی، ده ما را می بینی.« 

زاغچه: »نه، نیستی. دروغ می گویی. تو از این 
ملک نیستی.« 

من: »دروغ نمی گویم.«
سنگ  چرا  نمی گویی،  دروغ  »اگر  زاغچه: 

برنداشتی و طرف من پرتاب نکردی؟«
پرنده های  مخصوصا  را،  پرنده ها  »من  من: 
آن ها  نمی خواهم  دارم.  را، دوست  این سرزمین 

را با سنگ بزنم.«
بیگانه ای.  ما  با  خاطر  همین  »به  زاغچه: 
آدم های این سرزمین ما را با سنگ می زنند. هر 
جا ما را ببینند خم می شوند و سنگ بر می دارند.« 
من: »ولی این جفاست. چرا باید شما را با 

سنگ بزنند؟«
ماست.  زندگی  این  نیست.  »جفا  زاغچه: 
ما  به سوی  این سنگ ها که  رابطه ی ماست.  این 
پرتاب می شوند عالمت های آشنایی مایند. تو کی 
هستی که می خواهی این آشنایی را به هم بزنی؟ 
تو این رابطه را به هم می زنی و جان ما را به خطر 
را  ما  اماِن تصنعی می دهی.  ما  به  تو  می اندازی. 

کور و کرخت می کنی. تو با ما بیگانه ای.« 
سرم را باال کردم. چشمم را از نقشی که با 
انگشت خود بر خاک کشیده بودم برداشتم. زاغچه 
پریده بود. همه ی زاغچه ها رفته بودند. شاخه های 
کوه  می خوردند.  تکان  آهستگی  به  بید  درختان 
آرام بود. کلکین های رنگ رفته ی خانه های دهکده 
با  من  می تاباندند.  باز  را  آفتاب  نور  خاموشانه 
کبوترهای کبود آن سوی آب و زاغچه های بی قرار 

این سوی آب بیگانه. زنده اما بیگانه.

دستیار داکتر از من پرسید:
»نیاز به مترجم داری؟«

نه، تشکر. انگلیسی می دانم.   -
ببخشید، من باید این سوال را بپرسم.   -
نیاز  مترجم  به  زیادی  افراد  شهر  این   در  چون 

دارند. 
گفت قرارت با داکتر ساعت یازده بود. نیم 

ساعت زودتر آمدی. 
گفتم می دانم.

نشستم. ده-دوازده مجله ی گوناگون را  روی 
میز کوچک اتاق انتظار گذاشته بودند. بر پشتی 
مجله ی تایم عکس معمر قذافی بود. در عنوان 
درشت مجله ی دیگر کلمه ی »پرورش« را با رنگ 
سرخ نوشته بودند. عکسی از یک تاکستان وسیع 
در کالیفرنیا؛ کودکی با چشمان آبی و موهای زرد 
به پشت خوابیده و شست  به سفید که  متمایل 
پای خود را با دستان کوچک خود گرفته. مجله ی 
در  برداشتم.  را  آخری  این  جئوگرافیک.  نشنال 
از صفحات مجله روایت زندگی یک زن  یکی 
سیاه پوست افریقایی را نوشته اند که سال ها پیش 
غرفه ی  یوگاندا  در  حاال  و  کرده  فرار  رواندا  از 

شیرفروشی دارد. 
داکتر به من هشدار داد. گفت که اگر  میزان 
بسته  قلبم  رگ های  نیاورم،  پایین  را  کلسترولم 
بگویم،  چه  گفت  می میرم؟  گفتم  شد.  خواهند 

خطرناک است. 
 ***

هر صبح قدم می زدم. داکتر گفته بود حداقل 
باید هر روز نیم ساعت قدم بزنم. این »باید« برایم 
عجیب بود. کسی از شما بپرسد »چه کار می کنی 
در این کوه؟« و شما جواب بدهید »قدم می زنم« 
عجیب نیست؟ آدم به کوه می رود تا از کوه هیزم 
بیاورد؛ آدم برای رواش، برای ُچکری و متالش 
به کوه می رود؛ آدم گوسفندهای خود را به کوه 
قدم  و  می کنی  را  کارها  این  بچرند.  که  می برد 
خودش زده می شود. معنا ندارد که آدم صبح به 
کوه برود و برای قدم زدن قدم بزند و نیم ساعت 

یا یک ساعت بعد از کوه پایین بیاید. 
»این کبوترهای کبود  باید  این  از  عجیب تر 
خود  گردِ  و  می نشینند  راه  سر  کوه اند.  دامنه ی 

می چرخند. شما به ده قدمی شان می رسید، به پنج 
قدمی شان می رسید و در یک قدمی شان می ایستید. 
نمی کنند.  اما  کنند؛  پرواز  پای تان  پیش  از  باید 

نمی ترسند. گویی به شما اعتنایی ندارند.
یک روز که از کوه پایین شدم، در منطقه ی 
نشستم.  خاک  توده ی  روی  کبود  کبوترهای 
کبوترها را از نزدیک تماشا کردم. آن ها نزدیک 
من آمدند. حتا به کفش های پرخاکم منقار زدند. 
به من نگاه کردند. بر ِگردم گشتند. درختان تیره 
رنگ و بلند بر من و کبوترها سایه انداخته بودند. 
ناگاه، بوی خاک و برگ های مرطوب ِ کهنه در من 
حسی از بیگانگی برانگیخت؛ بیگانگی با درختان، 

شناسایی بود. اما آن راه باریک کم رنگ شده بود. 
آن کم رنگی سررشته ای به دستم داد که انقباض 
شامگاهان  که  بود  معلوم  ببینم.  بهتر  را  قریه 
باریک راه فرود  از آن  تعداد کمی بز و گوسفند 
می آیند. کوه ها و تپه ها خشک بودند. سال ها بود 
باران  بود و برف و  بد شده  با مردم  که آسمان 
خود را از آنان دریغ می کرد. درختان بادام الغر 
و عریان؛ سنجدها خشن و هراسان؛ بادها آشفته 
و سرگردان. شب هرچه گوش دادم صدای شغال 
و گرگ نیامد. سرفه ی روباه از قریه کم شده بود. 
آن ها کجا رفته بودند؟ آیا خرگوش ها هم دیگر از 

تپه ها فرود نمی آمدند؟ 
 ***

ما  میزبان  خانه ی  از  بیرون  در  همهمه ای 
برخاسته بود. در قریه ی »حیدر« میهمان بودیم. 
بود  دوم  طبقه ی  در  که  میهمان خانه  کلکین  از 
چشمه ی  به  که  شیبی  در  کردم.  نگاه  بیرون  به 
بسیار کم  آب قریه می رسید، ده-یازده کودک به 
طرف پایین می دویدند و سنگ پرتاب می کردند. 

پرسیدم چه شده. صاحب خانه گفت:
»سگ است. سگ را می زنند.«

گفتم سگ را چرا می زنند؟
به  ناموافقی  و  طوالنی  نگاه  خانه  صاحب 
اندکی خجل  نگفت. من  انداخت و چیزی  من 
شدم. فهمیدم با نگاه خود چه می گوید. شاید حق 
داشت. شاید شش سال دوری من از وطن زمانی 
کافی نبود و به من حق نمی داد که بپرسم سگ را 
چرا می زنند. شاید سی سال دوری این سوال را 

مجاز می ساخت. 
دیگران که مشغول چای بعد از غذا شدند، 
من بیرون رفتم تا از دامنه ی کوه به سوی باالی 
فصل  حیدر.  داشت  زاغچه  چه قدر  بروم.  قریه 
را  پرنده  آن  آن جا  مردم  بود.  زاغچه  هجوم 
و  زغچی  دیگر  جاهای  در  می گویند.  شغَجی 
عکک هم می خوانندش. زاغچه ها تا مرا دیدند، 
پریدند. خیلی دور، سر شاخه های بلند درختان 
بید نشستند. پیش تر رفتم. یکی از زاغچه ها سر 
سنگ کوچکی نشسته بود. دم سیاه و براقش تکان 
تکان می خورد. با بی قراری به هر سو نگاه می کرد. 
نمی خواستم بپرد و برود. توقف کردم. زانویم را 

سخیداد هاتف 

زاغچه های بی قرارِ حیدر


