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صفحه ۲

کمیسیون انتخابات به ۱۷ نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری اعتبارنامه توزیع کرد

صفحه ۲

عودت کنندگان در افغانستان 
در »شرایط بد اقتصادی« به سر می برند

صفحه ۶

ترمپ به نمایندگان زن »پیش رو« دموکرات کنگره: 
خاک امریکا را ترک کنید

صفحه ۶

تأکید وزیران خارجه بریتانیا 
و فرانسه بر حفظ برجام

صفحه ۴

روز بیست وهشتم رمضاِن پارسال، زرغونه درحالی که مصروف پختن بوالنی 
از پشت خِط تلفن صدای  تلفنش زنگ می خورد و  افطار بود،  برای  و آمادگی 

همسرش را می شنود. غازی همسرش می گوید که دیگر نمی تواند...

نشود.  اراده ی مان سست  باشیم  مواظب  باید  پس  است  زمان بر  ما  مبارزه ی  عزیز هنگ کنگ،  »مردم 
ما باید اصرار کنیم که این الیحه به طور کامل از میان برداشته شود، دولت که اعتراضات ما را »شورش« 
پولیس  و  کند  کناره گیری  لم«  »کری  شوند،  آزاد  بازداشت شده  معترضان  بگیرد،  پس  را  تهمتش  خوانده 
به شدت مجازات شود. آرزوی من گذاشتن ]این[ زندگی محقر به پای این خواسته ها است؛ خواسته های 

شما، دو میلیون نفر!«
این پیام را یک زن 21 ساله در روز 29 جون، روی دیوار راه پله ی یک مجتمع مسکونی در »فانلینگ« 
لرزان  و دست  با رنگ سرخ  می دهد،  تشکیل  کارگر  طبقه ی  را  آن  بیش تر ساکنان  که  هنگ کنگ، جایی 

نوشت. دست خطی که نشان می دهد نویسنده ی آن مصمم اما خسته است...

به  دنبال عزیز گم شده؛ زرغونه، عایشه، 
سیب گل و فضل الکریم خواب و قرار ندارند

مقاومت در برابر استبداد؛ آیا جوانان هنگ کنگ پیروز می شوند؟

صفحه ۴

گروه طالبان می گوید، نیروهای امنیتی افغانستان با هدف قراردادن غیرنظامیان 
در مناطق تحت کنترول این  گروه، قطع نامه ی دوحه را نقض کرده است. این  گروه 

با فرستادن خبرنامه  به رسانه ها گفته است در چندین حمله ی...

»نقض قطع نامه ی دوحه«؛ طالبان و دولت 
افغانستان یکدیگر را به عهدشکنی متهم می کنند

صفحه ۵

من عادت بدی دارم. اگر کتابی از نویسنده ای را بخوانم و آنچه را در آن 
خوانده ام بپسندم، هوس خواندن کتاب های دیگر آن نویسنده نیز به سرم می زند. 
حتما می گویید این کجایش بد است. بدی اش این است که وقتی کتاب های دیگر 

او را خواندم، می خواهم زندگی نامه ی کامل او را بخوانم...

خال مه رویان سیاه و...

صفحه ۲

صفحه ۳

اولویت اول، سالمت 
انتخابات است

انتخابات  نامزدان  دوشنبه  روز 
دریافت  اعتبارنامه  ریاست جهموری 
مستقل  کمیسیون  رییس  کردند. 
انتخابات  نامزدان  جمع  در  انتخابات 
آن ها،  نمایند گان  و  ریاست جمهوری 
سالمت  در  انتخابات  که  داد  اطمینان 
علم  حوا  شد.  خواهد  برگزار  کامل 
برگزاری  در  شفافیت  گفت،  نورستانی 
زیادی  زمانی  است.  آن ها  اول  اولویت 
نمانده  باقی  انتخابات  برگزاری  برای 
در  زیادی  کارهای  کمیسیون  است. 
به  نمی توان  وعده  با  تنها  دارد،  پیش 
امیدوار  شفاف  انتخاباِت   برگزاری 
یک  شفاف  انتخابات  برگزاری  بود. 
می خواهد  عملی  و  روشن  میکانیزم 
مردم  و  نامزدان  دیگر،  طرف  از  و 
دارد.  را  روشن  برنامه  عمل  یک  انتظارِ 
این   به  نشده  موفق  هنوز  کمیسیون  اما 
نگرانی  دهد.  روشن  پاسخ  انتظارات 
هم   2014 انتخابات  فاجعه ی  تکرار  از 
نامزدان  میان  در  هم  و  مردم  میان  در 
برجاست.  پا  هنوز  انتخابات  برجسته ی 
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
انتخابات  نامزدان  از  و  ملی  وحدت  
تازه ترین  در  پیش رو  ریاست جمهوری 
موجود،  وضعیت  از  خود  اظهارات 
به صورت تلویحی نگرانی خود را بیان 
کرده است. آقای عبداهلل گفته است که 
سالمت افغانستان به برگزاری انتخاباِت 
این  روشن  معنای  دارد.  تعلق  »خوب« 
انتخابات  اشتباه  تکرار  از  ترس  حرف، 
عدم  به  اشاره  با  عبداهلل  است.   2014
روند  در  دولتی  ادارات  مداخله ی 
نباید  دولتی  ادارات  که  گفت  انتخابات 

در امور انتخابات مداخله کنند...

صفحه ۲

عبداهلل: 

سالمت افغانستان به برگزاری انتخاباِت 
»خوب« تعلق دارد



۶۰ دانش آموز دو مکتب دخترانه در دایکندی مسموم شدند
اطالعات روز: مقام های محلی در والیت دایکندی می گویند که بیش از 60 دانش آموز 

دختر در دو مکتب دخترانه در مرکز و ولسوالی خدیر این والیت مسموم شده اند.
رحمت اهلل سیرت، رییس معارف دایکندی به روزنامه اطالعات روز گفت که بیش 
از 40 دانش آموز مکتب »نسوان دشت« در مرکز این والیت حوالی ساعت 10:00 پیش از 

ظهر دیروز )دوشنبه، 24 سرطان( مسموم شده اند.
آقای سیرت همچنان گفت که نزدیک به 20 دانش آموز دیگر در یک مکتب در منطقه ی 
کالوی ولسوالی خدیر مسموم شده اند. به گفته ی او، علت مسمومیت این دانش آموزان تا 

کنون روشن نشده است.
او افزود که حدود 20 دانش آموز مکتب »نسوان دشت« پس از معاینه و درمان ابتدایی 

از شفاخانه رخصت شده و متباقی هنوز تحت درمان قرار دارند. 
ولسوالی خدیر  در  دانش آموزان مسموم شده  که  کرد  دایکندی عالوه  معارف  رییس 
این والیت نیز از سوی تیم سیار صحی به شفاخانه مرکز این ولسوالی انتقال داده شده اند.
حدود 11 روز پیش نیز ده دانش آموز در مکتب »لیسه ی نسوان علیاتو-شغله« ولسوالی 

جاغوری والیت غزنی دچار مریضی ناشناخته ی تنفسی شده بودند.

اردوگاه  در  نگرانی هـا  ایـن  دسـت  از 
انتخاباتـی  دسـته های  از  بسـیاری 
وجـود دارد. کمیسـیون از همیـن  حـاال 
نامـزدان  وظیفـه دارد اعتمـاد مـردم و 
تضمیـن  انتخابـات  سـالمت  از  را 
انتخابـات  سـالمت  تضمیـن  کنـد. 
یـک  برنامه عمـل روشـن و بی طرفانـه 
می خواهـد. تجربـه ی نـاکام انتخابـات 
 2014 سـال  در  ریاسـت جمهوری 
هنـوز بـر زندگـی مـردم سـایه افکنـده 
اسـت. براینـد مدیریت ناکام مسـئوالن 
کمیسـیون در آن زمـان باعـث شـد که 
مـردم افغانسـتان در نزدیـک بـه پنـج 
سـال گذشـته یـک  حکومـت توافقی و 

پـر از چالـش را تحمـل کنـد.
تکـرار  تجربـه ی نـاکام انتخاباتـی 
سـال 2014 غیرقابـل پذیـرش و تحمل 
کننـد  احسـاس  مـردم  اگـر  اسـت. 
انتخابـات  نمی توانـد  کمیسـیون  کـه 
پیش روی ریاسـت جمهوری را درسـت 
مدیریـت کنـد، بـه  پـای صندوق هـای 
ایـن  در  رفـت.  نخواهنـد  رأی دهـی 
 صـورت چالشـی بزرگ تـر از این برای 
دموکراسـی افغانسـتان نخواهـد بـود.

کمیسـیون  می رسـد  به نظـر 
خـود  زمانـی  تقویـم  از  انتخابـات 
تصویـر  هنـوز  اسـت.  مانـده  پـس 
رأی دهـی،  مراکـز  از  روشـن 
لیسـت  نام نویسی شـده ها،  تعـداد 
رأی دهنـد گان و چگونگـی اسـتفاده از 
دسـتگاه بایومتریـک وجود نـدارد. این 
کمیسـیون  کـه  می رسـاند  مشـکالت 
هنوز نقشه  راه روشـن ندارد. در نتیجه، 
ایـن  وضعیـت زمینـه ی یک  بی بـاوری 

مـی آورد. به وجـود  را  عمومـی 
بـرای  تـالش  دیگـر،  طـرف  از 
برگـزاری انتخابات شـفاف تنها از توان 
کمیسـیون انتخابـات نیسـت؛ نامـزدان 
انتخابـات، احـزاب و نهادهـای ناظـر و 
بی طـرف نیـز مسـئولیت دارنـد در این 
 روند پیش گام باشـند. هنوز بسـیاری از 
نامـزدان ناظـران خـود را به کمیسـیون 
معرفـی نکرده انـد. درحالی کـه این  کار 

یـک  رونـد زمان بـر اسـت.
نزدیـک بـه دو مـاه بـه برگـزاری 
انتخابـات فرصـت باقـی مانـده اسـت. 
پیـش رو  فرصـت  در  کمیسـیون 
دسـت کم بـا توجـه بـه سـه ضـرورت 
می توانـد انتخابات را درسـت مدیریت 
کنـد: اول، مسـئوالن کمیسـیون بایـد از 
زورمنـد،  افـراد  و  حکومـت  دخالـت 
کنـد.  جلوگیـری  جـدی  به صـورت 
کارهـای  در  حکومـت  دخالـت 
قابـل  هیچ کسـی  بـرای  کمیسـیون 
پذیـرش نیسـت. نه تنهـا قابـل پذیرش 
کـه همین مشـکل تمام رونـد انتخابات 
و پسـاانتخابات را سـبوتاژ خواهد کرد. 
دوم، کمیسـیون بایـد بـا برنامه و نقشـه 
راه حرکـت کنـد. نقشـه راه بایـد برای 
مردم افغانسـتان روشـن و واضح باشد. 
کـه  تنهـا چیـزی  کارهـا  در  ابهـام  بـا 
به دسـت می آیـد، مشـکالت روزافزون 
اسـت. سـوم، اسـتقالل کمیسـیون باید 
حفـظ شـود. چنددسـتگی و حرکت در 
مسـیر خواست های شـخصی و بیرونی 
هدررفتـن فرصـت و تـوان کمیسـیون 
جهـت  ایـن  از  مشـکل  ایـن  اسـت. 
جدی اسـت که زمینه ی فسـاد گسـترده 
پرونـده ی  هنـوز  زد.  رقـم خواهـد  را 
پارلمانـی  انتخابـات  مدیریـت  سـیاه 
بسـته نشـده اسـت. دقیقـا بسـیاری از 
مشـکالت کـه در انتخابـات پارلمانـی 
سـال گذشـته پیـش آمـد، سرمنشـأ آن 
کمیسـیون  در  فسـاد  و  سـوءمدیریت 
انتخابـات بـود. از چشـم انداز گذشـته، 
درس عبرت هـای زیـادی وجـود دارد 
کـه ما را کمـک خواهد کـرد دوباره در 
دام مشـکالت گذشـته گرفتار نشـویم. 
اعضای فعلـی کمیسـیون از تجربه های 
تلـخ گذشـته بایـد بـه  یک فرصـت نو 
برسـد. با کمـی سـهلنگاری ایـن خطر 
جدی اسـت کـه دوباره افغانسـتان را تا 
مـرز فروپاشـی و خطـر جنگـی که پنج 
سـال قبـل محتمـل بـود، گرفتار شـود.
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اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، 
که  می گوید  کشور  اجرایی  رییس 
سرنوشت  تعیین  برای  گزینه  تنها 
بوده  انتخابات  افغانستان  آینده ی 
نیز  افغانستان  سالمت  برای  و 
انتخابات به صورت  الزم است که 

شفاف و »خوب« برگزار شود.
دیروز  که  عبداهلل  آقای 
)دوشنبه، 24 سرطان( در کنفرانس 
اشتراک  برای  زنان  »آگاهی دهی 
ریاست جمهوری«  انتخابات  در 
گفت:  می کرد،  صحبت  کابل  در 
تعلق  افغانستان  سالمت  »مسأله ی 
خوب.  انتخابات  برگزای  به  دارد 
که  است  این  در  نیز  آن  اهمیت 
دیگر راهی برای تعیین سرنوشت 

آینده ی کشور موجود نیست.«
تأکید  کشور  اجرایی  رییس 

طریق  از  تالش  نوع  هر  که  کرد 
تعیین  برای  کودتا  و  جنگ 
در  نیز  کشور  آینده ی  سرنوشت 
انتخابات  برگزاری  به  منتج  آخر 

می شود.
این  در  او  هم،  سویی  از 
نشست با اشاره به عدم مداخله ی 
انتخابات  روند  در  دولتی  ادارات 
در  نباید  دولتی  ادارات  که  گفت 
اما  کنند،  مداخله  انتخابات  امور 
برای  مسئولیت شان  که  جایی  تا 
ایجاب  انتخابات  از  حمایت 

می کند، سهم خود را ادا کنند.
که  کرد  تصریح  عبداهلل  آقای 
نباید در ادارات از نامزد مشخصی 
حال  عین  در  او  شود.  حمایت 
هر  فردی  صورت  به  که  گفت 
به  که  دارد  حق  ادارات  کارمند 

انتخابات  در  مستقالنه  گونه ی 
مورد  نامزد  به  و  کرده  شرکت 

نظرش رأی بدهد.
در  زنان  شرکت  همچنان  او 
را  ریاست جمهوری  انتخابات  
زنان  که  گفت  خوانده،  »حیاتی« 
نفوس  از  نصف  حدود  کشور 
باید  کشور را تشکیل می دهند که 
زمینه ی اشتراک عادالنه و آزاد آنان 

به انتخابات مساعد شود.
است  قرار  حال  این  با 
به  ریاست جمهوری  انتخابات 
جاری  سال  میزان  ششم  تاریخ 
کرسی  احراز  برای  شود.  برگزار 
به شمول  نفر  ریاست جمهوری 18 
رییس جمهور اشرف غنی و عبداهلل 
عبداهلل، رییس اجرایی کشور خود 

را نامزد کرده اند.

عبدهللا: 
سالمت افغانستان به برگزاری انتخاباِت »خوب« تعلق دارد

کمیسیون انتخابات به ۱۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعتبارنامه توزیع کرد
کشور  انتخابات  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
انتخابات  نامزدان  از  به 17 تن  دیروز )دوشنبه، 24 سرطان( 
توزیع  نامزدی  اعتبارنامه ی  معاونان شان  و  ریاست جمهوری 
از دریافت  نامزدان  این  از  اما غالم فاروق نجرابی، یکی  کرد 

اعتبارنامه خودداری کرد.
آقای نجرابی گفت به دلیل این که زمینه برای برگزاری 
اعتبارنامه  او  نیست،  مساعد  ریاست جمهوری  انتخابات 
تا زمانی که صلح تأمین  دریافت نمی کند. او همچنان گفت 

نشده و اداره ی موقت نیز ایجاد نشود، زمینه برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری مساعد نخواهد شد.

انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  حواعلم 
انتخابات  نامزدان  به  نامزدی  اعتبارنامه ی  توزیع  مراسم  در 
کمیسیون  این  اعضای  دیگر  او  که  گفت  ریاست جمهوری 
با  کشور،  علیای  منافع  درنظرداشت  با  که  می سپارند  تعهد 
بی طرفی و امانت داری کامل برای برگزاری انتخابات شفاف 
به  است  قرار  ریاست جمهوری  انتخابات  کرد.  خواهند  کار 

تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شود. برای احراز کرسی 
ریاست جمهوری 18 نفر از جمله محمد اشرف غنی، عبداهلل 
عبداهلل، گلبدین حکمتیار، محمد حنیف اتمر، رحمت اهلل نبیل، 
نورالحق  پدرام،  عبدالطیف  تمنا،  فرامرز  مسعود،   احمد ولی 
جلیلی،  نوراهلل  سید  تورسن،  حکیم  رسول،  زلمی  علومی، 
ابراهیم  محمد  حکیمی،  محمد شهاب  حفیظ،  عنایت اهلل 
الکوزی، شیدا محمد ابدالی، غالم فاروق نجرابی و نور رحمان 

لیوال خود را نامزد کرده اند.

اطالعات روز: فرماندهی پولیس والیت 
قندهار اعالم کرده است که در نتیجه ی یک 
 9 این والیت  در  کنار جاده ای  ماین  انفجار 
غیرنظامی   ۳0 از  بیش  و  کشته  غیرنظامی 

دیگر زخمی شده اند.
سخن گوی  بارکزی،  ناصر  جمال 
روزنامه  به  قندهار  پولیس  فرماندهی 
حوالی  رویداد  این  که  گفت  روز  اطالعات 
ساعت 4:00 بعد از ظهر دیروز )دوشنبه، 24 

سرطان( هنگامی رخ داده است که یک عراده 
مقصد  به  قندهار  شهر  از  مازدا  نوع  موتر 
ولسوالی خاکریز این والیت در حرکت بوده 
برخورد  جاده  کنار  ماین  با  راه  مسیر  در  و 

کرده است.
آقای بارکزی گفت که در این رویداد 9 
نفر به شمول زنان و کودکان کشته و 18 نفر 
دیگر زخمی شده اند. به گفته ی او، کشته و 
زخمی شدگان این رویداد همه غیرنظامی اند.

برای  رویداد  این  زخمیان  که  افزود  او 
خاکریز  ولسوالی  مرکز  شفاخانه  به  درمان 

منتقل شده اند.
فرمانده  خان،  تادین  حال،  همین  در 
پولیس قندهار نیز در صفحه ی رسمی تویتر 
خود نوشته است که یک عراده موتر باربری 
در  بوده،  غیرنظامیان  حامل  که  مازدا  نوع 
خاکریز- جاده ی  مسیر  در  درزاب  ساحه ی 

قندهار هدف انفجار ماین کنار جاده ای قرار 

گرفته است.
آقای تادین خان گفته است که در این 
زخمی  دیگر  نفر   ۳4 و  کشته  نفر   9 انفجار 
او، در میان کشته شدگان  شده اند. به گفته ی 

این رویداد زنان و کودکان نیز شاملند.
فرمانده پولیس قندهار این رویداد را به 

گروه طالبان نسبت داده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی 

نگفته است.

در انفجار یک ماین کنار جاده ای در قندهار ۹ غیرنظامی کشته و بیش از ۳۰ غیرنظامی دیگر زخمی شدند

کمیشنری  روز:  اطالعات 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی 
بانک  و   )UNHCR( پناهندگان 
اعالم  گزارشی  نشر  با  جهانی 
در  که  افغان  مهاجران  کرده اند 
الی 2017  سال های 2014  جریان 
برگشته اند،  کشورشان  به  میالدی 
به سر  اقتصادی  بد  شرایط  در 

می برند.
پیش  روز  دو  گزارش  این 
)یک شنبه، 2۳ سرطان/ 14 جوالی( 

شرایط  »چگونگی  عنوان  تحت 
تهیه ی  پیرامون  تصامیم  و  زندگی 
مسکن و فراهم سازی فرصت های 
افغان«  عودت کنندگان  برای  کاری 

به نشر رسیده است.
شرایط  گزارش  این  در 
اقتصادی عودت کنندگان در جریان 
مالدی   2017 تا   2014 سال های 
با شرایط اقتصادی مهاجران افغان 
آمده  و  شده  مقایسه  پاکستان  در 
است که شرایط عودت کنندگان »به 

مراتب دشوارتر« از مهاجران افغان 
در پاکستان می باشد.

گزارش،  از  نقل  به 
با  افغانستان  در  عودت کنندگان 
فرصت های  نبود  فقر،  مشکالت 
و  آموزشی  امکانات  اشتغال زایی، 
تحصیلی و خدمات صحی گسترده 

مواجه اند.
در گزارش گفته شده است که 
صرفا تعداد کمی از عودت کنندگان 
روابط  از  استفاده  با  توانسته اند 

اجتماعی صاحب کار شوند.
کمیشنری  هم،  سویی  از 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی 
بانک جهانی گفته اند  پناهندگان و 
که اکثریت این عودت کنندگان در 
اما  شده ،  مستقر  اصلی شان  زادگاه 
یک سوم آنان در والیت های کابل 

و ننگرهار جابه جا شده اند.
گزارش  این  در  حال،  این  با 
گفته شده است که برای رسیدگی 
عودت کنندگان  این  مشکالت  به 

پایداری  و  فوری  اقدامات  باید 
صورت گیرد.

این در حالی است که در چند 
عودت کنندگان  رقم  گذشته  سال 
به  پاکستان  و  ایران  کشورهای  از 

کشور افزایش یافته است.
امور  وزارت  آمار  براساس 
مهاجرین و عودت کنندگان کشور، 
شمار مهاجران افغان که در بیرون 
به  نیز  می برند  به سر  افغانستان  از 

حدود شش میلیون می رسد.

عودت کنندگان در افغانستان در »شرایط بد اقتصادی« به سر می برند

اطالعات روز: مقام های ارتش 
در شمال کشور اعالم کرده اند که 
در یک هفته ی گذشته در نتیجه ی 
زمینی  نیروهای  مشترک  عملیات 
ولسوالی  در چهار  افغان  هوایی  و 
گروه  جنگ جوی   78 بلخ  والیت 
مهم  فرمانده   22 به شمول  طالبان 

این گروه کشته شده اند.
رضایی،  محمدحنیف 
سخن گوی قول اردوی 209 شاهین 

به  سرطان(   24 )دوشنبه،  دیروز 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
نیروهای  سوی  از  عملیات  این 
هوایی  نیروهای  کمک  به  کماندو 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  دیگر  و 
چهاربولک،  ولسوالی های  در 
والیت  دولت آباد  و  بلخ  چمتال، 

بلخ راه اندازی شده بود.
گفت  همچنان  رضایی  آقای 
عملیات  این  نتیجه ی  در  که 

در  روستاها  از  شماری  تصفیوی 
وجود  از  یادشده  ولسوالی  چهار 
پاکسازی  دولت  مسلح  مخالفان 
شده و 77 جنگ جوی دیگر گروه 
این  فرمانده   17 به شمول  طالبان 

گروه زخمی شده اند.
این  آغاز  از  او،  گفته ی  به 
چندین  کنون  تا  مشترک  عملیات 
قرارگاه کوچک و بزرگ طالبان از 

بین برده شده است.

 209 اردوی  قول  سخن گوی 
مدت  این  در  که  افزود  شاهین 
بیش از 20 حلقه ماین نیز از سوی 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشف و 

از بین برده شده است.
که  گفت  رضایی  آقای 
از  نفر   7 تنها  عملیات  این  در 
زخمی  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
آسیبی  هیچ  غیرنظامیان  به  و  شده 
او  گفته ی  به  است.  نرسیده 

عملیات تصفیوی در ولسوالی های 
و  چمتال  دولت آباد،  چهاربولک، 

بلخ همچنان ادامه دارد.
این  در  کنون  تا  طالبان  گروه 

باره چیزی نگفته است.
کشور  شمال  در  بلخ  والیت 
از والیت های نسبتا امن به حساب 
می آید که گروه طالبان در شماری 
و  حضور  آن  ولسوالی های  از 

فعالیت دارد.

»در یک هفته ی اخیر ۵۶ جنگ جو و ۲۲ فرمانده گروه طالبان در بلخ کشته شده اند«



صفحه ویـژه جـوانان

www.etilaatroz.comسه شنبه  ۲۵ سرطان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۷0ترجمه

نیویورک تایمزـ  آی ِوی ِوی

مترجم: جلیل پژواک

دیگـر دیده انـد کـه آزادی هـای هنگ کنـگ دارد 
بـه آرامـی از بیـن مـی رود. آن هـا می داننـد کـه 
حـزب کمونیسـت چیـن از هیـچ تالشـی برای 

رسـیدن بـه منافـع خـود دسـت بردار نیسـت.
کـه  هنگ کنـگ  حقوقـی  خودمختـاری 
در الیحـه اسـترداد در خطـر اسـت، بـرای ایـن 
جوانان ماننـد آخرین برگ پاییزی درختان شـان 
قبل از فرارسـیدن یک زمسـتان سـخت، به نظر 
زمسـتان  ایـن  کـه  می داننـد  آن هـا  می رسـد. 
دسـت گیر ی های  بـود:  خواهـد  چگونـه 
اهانـت  و  پنهانـی  بازداشـت های  خودسـرانه، 
بـه حقایـق، انصـاف و عدالـت. آن ها احسـاس 
می کننـد کـه اگـر نبـرد فعلـی را ببازنـد، همـه 
چیـز را خواهنـد باخـت و ماننـد مـردم تبـت، 
سـین کیانگ و جنبـش دموکراسـی چیـن تحت 
آزار و اذیـت و حملـه قـرار خواهنـد گرفـت و 
آن وقـت هیـچ چـاره  و راه  بازگشـتی نخواهنـد 

داشـت.
می داننـد  همچنیـن  هنگ کنگـی  جوانـان 
کـه مبـارزه ی آن هـا فقـط یـک مبـارزه ی محلی 
بـا  هنگ کنـگ  کـه  می داننـد  آن هـا  نیسـت. 
عادتـش بـه آزادی مدنـی کـه میـراث حکومت 
بریتانیایی هـا اسـت از یک طـرف و مقابله اش با 
دیکتاتـوری چیـن از طـرف دیگر، اکنون بسـان 
آزمایشـگاهی بـرای جهـان عمـل می کنـد. آیـا 
یـک دسـتگاه اسـتبدادی خواهد توانسـت مردمِ 
آزاد هنگ کنـگ را کـه می خواهنـد آزاد بماننـد، 
بـه خـود الحاق کنـد؟ اگـر آری، پس کابوسـی 
در انتظـار جهـان اسـت. و شـاید نقطه عطفـی.

شـده  باعـث  پرسـش  ایـن  سـنگین  بـار 
سـه  دسـت کم  و  یـان  هیـو  لیـو  کـه  اسـت 
شـهروند جـوان دیگـر هنگ کنگـی از زندگـی 
اخیـر  اعتراضـات  اگـر  بکشـند.  دسـت  خـود 
در شـنژن، شـانگهای یـا بیجینـگ برگزار شـده 
بـود، رژیـم چیـن دسـت بـه اسـتفاده از نیروی 
مرگ بـار مـی زد، همان طـور کـه ۳0 سـال پیش 
در بیجینگ این کار را کرد؛ سـربازان با اسـتفاده 
از تانـک و ماشـین دار تظاهرکننـدگان طـرف دار 
دموکراسـی را کـه چیـزی جـز سـنگ، خشـت 
و شـجاعت بـا خـود نداشـتند، قتل عـام کردند. 
»یـک کشـور و دو نظـام« هنـوز تفاوتـی را در 
هنگ کنـگ رقـم می زنـد. امـا وزارت خارجـه 
داده اسـت  انگلیـس هشـدار  بـه  بارهـا  چیـن 
کـه از هنگ کنـگ دور بمانـد. گفتـه اسـت کـه 
هنگ کنـگ به شـما مربوط نیسـت، ما مسـتقیل 
هسـتیم و کاری را انجـام می دهیـم کـه ببینیـم 

مناسـب و الزم اسـت.
از  جلوگیـری  بـرای  تـالش  در  چیـن 
افـراد  نیسـت.  تنهـا  هنگ کنـگ  در  »مشـکل« 
بسـیاری در دولـت و محافـل تجـاری غربی که 
از سیسـتم ظلـم و سـتم چیـن سـود می برنـد، 
موافـق هسـتند. هنگ کنـگ مرکـز ایـن سیسـتم 
اسـت و اگـر نقـش هنگ کنـگ آسـیب ببینـد یا 

از بیـن بـرود، هـر دو طـرف می بازنـد.
مـردم  بـا  مـن  کـه  دالیلـی  از  یکـی 
هنگ کنـگ همـدردی می کنـم ایـن اسـت کـه 
مـن در معـرض تاکتیک هایـی قـرار داشـتم کـه 
آن هـا از آن می ترسـند. در سـال 2011، پولیـس 

لباس شـخصی چیـن در یـک اقـدام فراقانونـی 
مـرا بازداشـت کردند، چشـمانم را بسـتند و مرا 
بـه یک مکان مخفـی بردند. من نمی توانسـتم با 
خانـواده ام تمـاس بگیرم )و به آن هـا اطالع داده 
نشـده بود( و به هیچ وکیلی دسترسـی نداشـتم. 
ناگهـان حـس کـردم اعتمـاد بـه نفـس و عزت 
ترسـناک  می دهـم. حـس  دسـت  از  را  نفسـم 
انـزوا و از دسـت دادن ایمـان بـه جامعـه. حـس 
پرت شـدن بـه قعـر یـک سـیاه چاله ی عمیـق. 
اسـت،  انتظـارم  در  کـه  را  آنچـه  رنـج  اینکـه 

خـودم، تنهـای تنهـا، متحمـل می شـوم.
مـن ربوده شـدم زیـرا با هنرم پرسـش های 
ناخوشـایندی را مطـرح می کـردم. به عنوان مثال 
سـوال مـن ایـن بود کـه چنـد کـودک در زلزله 
»ونچـوان« سـال 2008 هنگامـی کـه سـاختمان 
شـده  سـاخته  ناقـص  ـ کـه  مکتب های شـان 
از دسـت  را  بودنـد ـ فروریخـت، جـان خـود 
دادنـد. در کوله پشـتی  آن هـا چـه بـود و وقتـی 
بـرای  می گذشـت؟  ذهن شـان چـه  در  مردنـد 
رژیمـی که هـم و غمـش قدرتش اسـت، طرح 
پرسـش هایی ماننـد ایـن بـه مثابـه تـالش برای 
برانـدازی دولـت اسـت. پیامد کارم شـکنجه ای 

بـود کـه نزدیـک جانـم را گرفتـه بود. 
احسـاس می کنـم ایـن وظیفه ی من اسـت 
کـه صـدای خـود را بلنـد کنـم زیـرا جوانـان 

از  آن هـا  تـرس  کـه  بداننـد  بایـد  هنگ کنـگ 
دولـت متجاوز و اسـتبدادی چین منطقی اسـت. 
در  بیجینـگ  سـوی  از  منصوب شـده  مقامـات 
هنگ کنـگ، همـان  لحظـه ای که به آن ها دسـتور 
منطقـه  ایـن  ارزشـمند  آزادی هـای  شـود  داده 
را خواهنـد فروخـت. صدهـا نفـر از مخالفـان 
دولـت چین که در این کشـور زندانی شـده اند، 
اگـر می توانسـتند اگر مجبور به سـکوت نشـده 
بودنـد، همیـن حرف را بـه جوانـان هنگ کنگی 

می گفتنـد.
معترضـان  آیـا  می پرسـند:  بعضی هـا 
پاسـخ  شـوند؟  پیـروز  می تواننـد  هنگ کنـگ 
مـن ایـن اسـت کـه اگـر آن هـا مقاومـت کنند، 
می تواننـد نبازنـد. مبـارزه ی آن هـا مبـارزه برای 
ارزش هـای انسـانی، آزادی، عدالـت و کرامـت 
اسـت و در ایـن حـوزه، مـردم هنگ کنـگ قبـل 
از قبـل پیروز هسـتند. و اگر آن ها ناامید شـوند، 
در آن صـورت بلـی، دسـتگاه اسـتبدادی غلبـه 
خواهـد کـرد. امـا با اینکـه دیکتاتـوری بی رحم 
چین ممکن اسـت بیشـتر از جوانان هنگ کنگی 
دوام بیـاورد، امـا هرگز نمی تواند »پیروز« شـود. 
ایـن طبیعت انسـان اسـت که آرمان هایی داشـته 
باشـد و آن هـا را عملـی کنـد. یـک دیکتاتوری 
نمی توانـد ایـن واقعیـت را تغییر دهد. شکسـت 
آن دیـر یـا زود دارد ولـی اجتناب ناپذیر اسـت.

مـا  مبـارزه ی  هنگ کنـگ،  عزیـز  »مـردم 
باشـیم  مواظـب  بایـد  پـس  اسـت  زمان بـر 
اصـرار  بایـد  مـا  نشـود.  سسـت  اراده ی مـان 
کنیـم کـه ایـن الیحـه به طـور کامـل از میـان 
اعتراضـات مـا را  برداشـته شـود، دولـت کـه 
بگیـرد،  پـس  را  تهمتـش  خوانـده  »شـورش« 
معترضـان بازداشت شـده آزاد شـوند، »کری لم« 
کناره گیـری کنـد و پولیـس به شـدت مجـازات 
شـود. آرزوی من گذاشـتن ]ایـن[ زندگی محقر 
بـه پـای ایـن خواسـته ها اسـت؛ خواسـته های 

شـما، دو میلیـون نفـر!«
روز  در  سـاله   21 زن  یـک  را  پیـام  ایـن 
29 جـون، روی دیـوار راه پلـه ی یـک مجتمـع 
مسـکونی در »فانلینـگ« هنگ کنـگ، جایـی که 
بیش تـر سـاکنان آن را طبقـه ی کارگـر تشـکیل 
می دهـد، با رنگ سـرخ و دسـت لرزان نوشـت. 
دسـت خطی کـه نشـان می دهـد نویسـنده ی آن 
مصمـم امـا خسـته اسـت. پـس از نوشـتن این 
پیـام، خانـم لو هیو یـان خـودش را از راه پله به 

زمیـن پـرت کـرد. آرزویـش تحقـق یافت.
بیسـت روز قبـل از آن، در 9 جـون حـدود 
یـک میلیـون نفـر در هنگ کنگ علیـه »الیحه ی 
اسـترداد« افـراد مظنون بـه چین بـرای محاکمه، 
تظاهـرات کردنـد. علیـه الیحـه ای کـه بیجینگ 
از آن حمایـت می کنـد. بـار دیگـر در 16 جـون 
حـدود دو میلیون نفـر یعنی بیش از یک-چهارم 
جمعیـت ایـن شـهر بـه جاده هـا ریختنـد. اکثـر 
معترضیـن نوجوانـان و جوانـان بودنـد. مقیاس، 
تظاهرات هـا  ایـن  خـوب  نظـم  و  آرمان هـا 
تحسـین سراسـر جهـان را برانگیخـت. امـا در 
آخـر پولیـس هنگ کنـگ دسـت بـه اسـتفاده از 
گاز اشـک آور، گلوله هـای رابـری و بازداشـت 
معترضیـن زد. حکومـت معترضیـن را »اراذل و 

خواند. اوبـاش« 
در 1 جـوالی، تظاهـرات دیگـری ایـن بار 
بـرای یادبـود )و در اصـل اظهـار تاسـف برای( 
انتقـال کنتـرل هنگ کنـگ از بریتانیا بـه چین در 
1 جـوالی 1997 بیـش از 100 هـزار نفـر را بـه 
خـود کشـاند که چند نفـر از آن ها بـه زور وارد 
سـاختمان شـورای قانون گذاری شـهر شـدند. 

آیـا بایـد تعجـب کنیـم کـه چـرا جوانـان 
انجـام می دهنـد؟ را  کاری  هنگ کنگـی چنیـن 

بـه  بریتانیـا  از  هنگ کنـگ  کنتـرل  انتقـال 
چیـن ممکن اسـت بـرای تاریخ جهـان پاورقِی 
بیـش نباشـد اما بـرای این جوانان، بازگشـت به 

چیـن بـه معنـای همه چیز اسـت.
چیـن امـروز را آن هـا چگونـه می بیننـد؟ 
و  ثـروت  جهـان.  بـرای  کارخانـه ای  مطمیینـا 
نفـوذ امـروز چیـن بـه مراتـب بیش تـر از چین 
سـه دهـه پیـش اسـت. اقتصـاد جهـان وابسـته 
بـه اقتصـاد چیـن اسـت و ایـن کشـور به دنبـال 
گسـترش دسترسـی و نفـوذش از طریـق یـک 
برنامـه ی بلندپروازانه یعنی »ابتـکار یک کمربند 
و یـک راه« اسـت. اما ثروت چیـن محصول کارِ 
مهاجریـن روسـتایی با دسـت مزد پایین اسـت؛ 
اتحادیه هـای  ایمنـی،  قوانیـن  کـه  کارگرانـی 
کارگـری، مطبوعـات آزاد یا حاکمیـت قانون از 

آن هـا حمایـت و محافظـت نمی کنـد. 
قـدرت سیاسـی در چیـن به گونـه ای عمل 
می کنـد کـه شـبیه دنیـای جنایـت کاران اسـت. 
نقـاط قـوت نظـام، سـرعت و کارایـی دسـتگاه  
کـه  دسـتگاهی  اسـت؛  آن  حکومـت داری 
چرخ هـای آن بـا فسـاد روغـن کاری می شـود، 
هیـچ  و  اسـت  برخـوردار  ارتـش  حمایـت  از 
رقیبـی نـدارد. انسـان ها در ایـن دسـتگاه فقـط 
حکـم دندانه هـا چـرخ  آن را دارند. اگر انسـانی 
خواسـته ها یـا نیازهـای دیگـری ماننـد آزادی 
اندیشـه، آزادی بیـان یـا خوشـحالی شـخصی 

می گویـد  آن  دسـتگاه  و  نظـام  باشـد،  داشـته 
رقبـای  کـه  هسـتند  چیزهایـی  این هـا  کـه 
می کننـد؛  دنبـال  غربـی  دموکراسـی های  مـا، 
می گویـد مـدل تولیـد غـرب کارایـی کمتـری 
نسـبت بـه مدل مـا دارد و مدل مـا »ویژگی های 

دارد. چینـی« 
بـا این حـال، مقابلـه ی چیـن بـا غـرب در 
بـه  برمی گـردد  بلکـه  نـدارد.  ریشـه  تجـارت 
دو نظـام سیاسـی اساسـا ناسـازگار و دو درک 
متفـاوت از تمـدن مـدرن. مـدل حکومت چین 
قـدرت  و  ثـروت  خدمـت  در  را  انسـان  کـه 
بـا  می کنـد،  قربانـی  ابرنخبـگان(  )و  دولـت 
آرمان هـای دموکراتیـک در تضـاد اسـت. دولت  
و کسـب وکارهای غربـی کـه سیسـتم چیـن را 
بـرای منفعـت خود شـان قبـول می کننـد بایـد 
بـه یاد داشـته باشـند که اعمال شـان بـه کرامت 
انسـانی آسـیب می رسـاند و ادامـه ی آن عیـن 

شـرارت اسـت.
لطـف  بـه  )آگاه  آگاه هنگ کنـگ  جوانـان 
اینترنـت( بـه خوبـی گزینه هایـی را کـه پیـش 
رو دارنـد می شناسـند. آن هـا بـه آزادی، حقـوق 
عـادت  اطالعـات  بـه  دسترسـی  و  شـخصی 
دارنـد. آن هـا می داننـد چـه می خواهنـد، از چه 
دفـاع می کننـد و ماهیـت اپوزیسـیونی کـه بـا 
آن روبـرو هسـتند چیسـت. آن هـا در رسـانه ها، 
آمـوزش و پرورش، مسـکن، تجـارت و جاهای 

مقاومت در برابر استبداد؛ 
آیا جوانان هنگ کنگ پیروز می شوند؟

چین  در  سیاسی  قدرت 
که  می کند  عمل  به گونه ای 
جنایت کاران  دنیای  شبیه 
نظام،  قوت  نقاط  است. 
دستگاه   کارایی  و  سرعت 
است؛  آن  حکومت داری 
دستگاهی که چرخ های آن 
با فساد روغن کاری می شود، 
از حمایت ارتش برخوردار 
است و هیچ رقیبی ندارد. 
دستگاه  این  در  انسان ها 
چرخ   دندانه ها  حکم  فقط 
انسانی  اگر  دارند.  را  آن 
نیازهای  یا  خواسته ها 
دیگری مانند آزادی اندیشه، 
خوشحالی  یا  بیان  آزادی 
شخصی داشته باشد، نظام 
که  می گوید  آن  دستگاه  و 
این ها چیزهایی هستند که 
دموکراسی های  ما،  رقبای 
می کنند؛  دنبال  غربی 
غرب  تولید  مدل  می گوید 
به  نسبت  کمتری  کارایی 
ما  مدل  و  دارد  ما  مدل 

»ویژگی های چینی« دارد.

وردک  میدان  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
ولسوالی  در  شبانه   عملیات  یک  نتیجه ی  در  که  می گویند 
جغتوی این والیت 24 عضو قطعه ی سرخ گروه طالبان کشته 

شده اند.
به  میدان وردک  والی  سخن گوی  شریف زی،  محب اهلل 
روزنامه اطالعات روز گفت که این عملیات سه شب پیش 
باالی  جغتو  ولسوالی  روستای  سه  در  سرطان(   22 )شنبه، 

مواضع قطعه ی سرخ طالبان انجام شده است.
در  میدان وردک  والی  مطبوعاتی  دفتر  حال  همین  در 
اعالمیه ای گفته است که پاینده خان، قاری مدثر و احمدشاه 
نیز  طالبان  قطعه ی سرخ  مهم  فرماندهان  از  رهبر  به  مشهور 

شامل کشته شدگان اند.
تندر   20۳ اردوی  قول  مطبوعاتی  دفتر  هم  سویی  از 
نیروهای  در اعالمیه ای گفته است که این عملیات از سوی 

خارجی راه اندازی شده بود که در نتیجه ی آن 25 جنگ جوی 
گروه طالبان کشته شده اند.

تلفات غیرنظامیان
این عملیات شبانه  ادعا کرده است که در  گروه طالبان 
16 غیرنظامی به شمول چهار عضو یک خانواده کشته شده اند. 
سخن گوی والی میدان وردک تلفات غیرنظامیان در این 
مورد  این  در  کنون  تا  که  می گوید  و  کرده  رد  را  عملیات 

گزارشی دریافت نکرده است. 
میدان وردک  والیتی  شورای  رییس  طاهری،  اخترمحمد 
شبانه  عملیات  این  در  غیرنظامی  چهار  تنها  کشته شدن  اما 
از  کابل  جنوب  در  میدان وردک  والیت  می کند.  تأیید  را 
والیت های ناامن کشور می باشد که گروه طالبان در شماری از 
ولسوالی های آن به شمول میدان شهر، مرکز این والیت فعالیت 

گسترده ی تروریستی دارد.

بیش از ۲۰ عضو قطعه ی سرخ طالبان در میدان وردک کشته شدند

اطالعـات روز: مقام هـای ارتـش در شـمال کشـور می گوینـد کـه در یـک 
انفجـار مایـن جاسازی شـده ی گـروه طالبـان در والیـت بلـخ دو کـودک کشـته 

شـده اند.
محمدحنیـف رضایـی، سـخن گوی قـول اردوی 209 شـاهین بـه روزنامـه 

اطالعـات روز گفـت کـه ایـن رویـداد حوالـی سـاعت 4:۳0 دقیقـه ی بعـد از 
ظهـر روز دو روز قبـل )یک شـنبه، 2۳ سـرطان( در منطقـه ی خان آباد ولسـوالی 

چهاربولـک والیـت بلخ رخ داده اسـت.
آقـای رضایـی گفـت کـه قربانیـان ایـن رویـداد دو کـودک زیـر سـن 12 

سـال هسـتند. بـه گفتـه ی او، ایـن رویداد زمانـی رخ داده اسـت کـه دو کودک 
مصـروف بـازی بـوده و بـا مایـن جاسازی شـده ی طالبـان برخـورد کرده انـد.

والیـت بلـخ در شـمال کشـور یکـی از والیت هـای نسـبتا امـن به حسـاب 
می آیـد.

انفجار ماین در بلخ جان دو کودک را گرفت



به صورت  افغانستان  والیت  چند  در  طالبان  این روزها 
هم زمان دست به حمالت سنگینی زده اند. در کم تر از 
دایکندی  ولسوالی کجران  در  یک ماه گذشته ی طالبان 
دست به حمالت گسترده زده اند. در این  حمله ها براساس 
گزارش اطالعات روز دست کم ۲۳ نفر از نیروهای امنیتی 
و دفاعی کشته، و ۳۲ نفر دیگر زخمی شده اند. سخن گوی 
والی دایکندی در گفت وگو با اطالعات روز گفته است که 
در پی حمالت طالبان ۱8۰۰ خانواده از روستاهای ناامن 

آواره شده اند.

صفحه ویـژه جـوانان
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لطف علی سلطانی 

به  دنبال عزیز گم شده؛ 
زرغونه، عایشه، سیب گل و فضل الکریم خواب و قرار ندارند

بوالنی و  پارسال، زرغونه درحالی که مصروف پختن  بیست وهشتم رمضاِن  روز 
آمادگی برای افطار بود، تلفنش زنگ می خورد و از پشت خِط تلفن صدای همسرش را 
می شنود. غازی همسرش می گوید که دیگر نمی تواند برای سفر هوایی منتظر بماند و 
امروز بلیت سفر زمینی گرفته  است. زرغونه که از خطرهای احتمالی مسیر زمینی هرات 
– کابل آگاه است، سعی می کند مانع این تصمیم شوهرش شود، اما غازی قبول نمی کند 
و قرار می شود که همان شب از طریق یکی از شرکت های مسافربری راهی کابل شود. 
زرغونه به غازی می گوید: »وقتی حرفم را قبول نمی کنی، هنگام حرکت دوباره برایم زنگ 

نزنی که من حرکت کردم، حاال که زمینی میایی، بیا.« 
شب سحر می شود و زرغونه بدون این که شماره ی همسرش را بگیرد، با دلهره و 
ترس، منتظر رسیدن او به خانه می ماند. سفر از هرات به کابل در روزهای عادی 14 تا 
17 ساعت زمان می برد و یک شبانه روز برای رسیدن مسافران از هرات به کابل کافی 
است. آفتاب غروب می کند، شام می شود، اما غازی به کابل نمی رسد. همسر، مادر، برادر 
و کودکان غازی نگران می شوند، آن ها پیوسته به شماره ی وی تماس می گیرند، اما تلفن 
غازی انگار هیچ تماسی را دریافت نمی کند. نگرانی و دلهره بیش تر می شود، تمامی 

اعضای خانواده به هر آدرسی تماس می گیرند، اما سراغی از وی نمی یابند.
زرغونه همسر غازی می گوید: »چند روز اول تلفنش رخ نمی کرد، یک روز رخ 
کرد، مردی برداشت و گفت که او دو سیم کارت را از »پل ماالن« پیدا کرده و هیچ اطالع 

دیگری در مورد کسی ندارد، پس از آن شماره اش برای همیشه خاموش شد.«
کوچه های پرخم وپیچ و خاکی یکی از نقاط شهر کابل را می پیمایم تا سراغ خانواده  ی 
غازی را بگیرم؛ خانواده ای که از یک سال بدین سو چشم  به راه  گم شده ی شان نشسته اند. 
پشت َدر فلزی، کلید زنگ را زده و نزدیک به دیوار خشتی بلند می ایستم که کودکی 

نیروهای  می گوید،  طالبان  گروه 
قراردادن  هدف  با  افغانستان  امنیتی 
غیرنظامیان در مناطق تحت کنترول این 
کرده  نقض  را  دوحه  قطع نامه ی   گروه، 
به  با فرستادن خبرنامه   این  گروه  است. 
رسانه ها گفته است در چندین حمله ی 
هوایی نیروهای افغان افراد ملکی کشته 
و زخمی شده اند. براساس این خبرنامه، 
نیروهای  هوایی  حمله های  درنتیجه ی 
افغان در چند روز اخیر در والیت های 
میدان وردک، بغالن و هرات، بیش از ۳0 
غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته 

شده اند. 
وزارت دفاع اما، تمام این اتهامات را 
رد می کند. زبیر عارف، معاون سخن گوی 
وزارت دفاع ملی در گفت وگو با اطالعات 
روز گفت این اتهام ها پروپاگندا و تبلیغات 
طالبان است. به گفته ی سخن گوی وزارت 
دفاع ملی طالبان مسئول 90 درصد تلفات 
رویداد،  تازه ترین  در  است.  غیرنظامیان 
دیروز )دوشنبه، 24 سرطان( در ولسوالی 
خاک ریز والیت قندهار، در انفجار ماین 
کنارجاده ای یک موتر نوع مازدا که تمامی 
هدف  بودند  غیرنظامی  آن  سرنشینان 
قرار گرفت. تادین خان، فرمانده پولیس 
تویترش  صفحه ی  در  کندهار  والیت 
ملکی  فرد  انفجار 9  این  در  که  نوشت 

کشته و ۳4 نفر دیگر زخمی شده اند.
در  دیروز  دیگر  رویداد  یک  در 
دو  بلخ،  والیت  چهاربولک  ولسوالی 
کنارجاده ای  ماین   انفجار  اثر  در  کودک 
کشته شدند. حنیف رضایی، سخن گوی 
شمال  در  شاهین   209 اردوی  قول 

رسیدن خبری از غازی است. زرغونه همسر غازی درحالی که گلویش را بغض می گیرد، 
می گوید: »عایشه به پدرش گفته بود که برایم لباس »پنجابی« بیاور. وقتی عید رسید و از 
غازی خبری نشد، عایشه تمامی دل خوشی های کودکانه اش را فراموش کرده بود. یک 
روز آمد مقابلم نشست، گفت مادر کاشکی پدرم را نمی گفتم برایم پنجابی بیاور، شاید 

اگر این را نمی گفتم او می آمد.«
عایشه 8 سال سن دارد و اول نمره ی صنف دوم مکتب اش است. دختر زیرک و 
باهوشی است. هنگام مصاحبه در کنار مادرش نشسته و به صحبت های ما گوش می دهد. 
وقتی مادرش در هنگام حرف زدن بغض می کند، عایشه اشک می ریزد و با چادر مادرش، 

اشکش را پاک می کند.
غم ناپدیدشدن غازی چنان خانواده اش را آشفته و نگران کرده که تاب و توان آن ها 
را گرفته است. درد شدید کمر و زانو هرازگاهی زرغونه را زمین گیر می کند و تاب از 

توانش می رباید. 
»دیروز درد زانو حالم را بد کرده بود، نتوانستم تاب بیاورم، ایورم )برادر همسر( 
مرا به شفاخانه برد، در آن جا برایم گفتند که از اثر تشویش زیاد به رشته های عصبی ات 
فشار آمده است؛ اما چطور می توانم تشویش نکنم؟ اگر می ُمرد، شاید بعد از مدتی با دردِ 
از دست دادنش کنار می آمدم، اما این که خبری از او نداریم، هر فکر و گمانی را به سرم 

می آورد و اذیتم می کند.«
»سیب ُگل« مادر غازی نیز حال و شرایط مساعدی ندارد و پس از گم شدن غازی، 
بینایی اش کمرنگ تر و قامتش خمیده تر شده است. او می گوید: »شب ها تا صبح دست 
به دعا هستم، خدا خدا می گویم که خبری از او بشنویم، زنده یا مرده، فقط کافی است 

بشنویم او کجاست، چه می کند؟«
سیب گل حاال نگران بیماری عروسش است: »می ترسم که از پای نیفتد، اوالدهایش 

را چطور کنم؟ کی سرپرستی شان را کند؟«
زرغونه می گوید که همسرش هیچ وقت او را بی  خبر نمی گذاشته و در بدترین شرایط 

تماس می گرفته است. 
»او شخصی نبود که بی تفاوتی اختیار کند، نگران حال من و فرزندان و مادرش نشود، 
امکان ندارد که زنده و سالم باشد، آزاد باشد و اما از ما خبری نگیرد. هیچ وقت بی خبرم 
نمی گذاشت. حتا باری از تلفن یک دکاندار برایم زنگ زده بود، من برایش گفتم که 
چطوری می توانی شماره ی من را در تلفن مردم بگیری، او برایم گفت به خاطر که تو مثل 
ُمرده هستی، می ترسم که ضعف نکنی و به خاطر همین مجبورم همیشه خبرت را بگیرم.«

22 سال حسرت برای دیدار عزیزان
فضل الکریم پس از 22 سال دوری از کشورش و 9 سال زندان در روسیه، در بهار 
سال 1۳97 به آغوش خانواده و کنار برادران و مادرش برمی گردد. او خبر می شود که 
برادرش در هرات افسر ارتش است و به محض رسیدن به خانه، احوال برادر را جویا 
می شود. او می گوید: »وقتی برایش گفتم که من افغانستان آمده ام، در اول خیلی تالش 
کرد مرخصی بگیرد، اما برایش مرخصی ندادند و مجبور شد دو ماه دیگر و تا رسیدن 

مرخصی در ایام عید صبر کند.«
بیاید، خوشحال و  فضل الکریم وقتی خبر می شود که غازی قرار است به خانه 
هیجانی می شود و برای رسیدن برادر لحظه شماری می کند. اما این انتظار پایان خوشی 
ناچیز،  حقوق  با  و  است  محافظ  یک شرکت خصوصی  در  اکنون  او  است.  نداشته 

اعالمیه  یک  پخش  با  ریاست جمهوری 
»با  کرده اند:  عهدشکنی  طالبان  گفت 
آن که طالبان در قطع نامه ی هشت ماده ای 
نشست دوروزه ی بین االفغانی قطر، تعهد 
کرده بودند که از صدمه رساندن به اهداف 
ملکی و تأسیسات عام المنفعه و مؤسسات 
و   می کشند  دست  تحصیلی،  و  تعلیمی 
اما  به صفر می رسانند،  را  ملکی  تلفات 
که  داد  نشان  امروز  تروریستی  حمله ی 
از کشتار مردم بی گناه و  آنان هنوز هم 
عام المنفعه،  تأسیسات  به  آسیب رساندن 

دست بردار نیستند.«
سوی  از  که  مهاجمانی  از  تن  دو 
شدند،  بازداشت  افغان  امنیتی  نیروهای 
توسط  که  کردند  اعتراف  ویدیویی  در 
دو فرمانده محلی طالبان به نام های »مال 
شده   فرستاده  پهلوان«،  اسحق  و  نورآغا 
و دستور گرفته  بودند که بدون تفکیک 
که  را  کسی  هر  غیرنظامی،  و  نظامی 

جلوی شان آمد، بکشند. 
در سوی دیگر گروه طالبان دولت 
افغانستان را به نقض قطع نامه ی نشست 
بین االفغانی متهم می کند و مدعی است 
که نیروهای امنیتی و دفاعی، در چندین 

سران طالبان و نماینده گانی از افغانستان 
به  برگزار شد. دو طرف در قطع نامه ای 
مؤسسات  غیرنظامیان،  امنیت  تضمین 
منازل  و  آموزشی  نهادهای  عام المنفعه، 

رهایشی متعهد شدند. 
طالبان  می گوید  افغانستان  دولت 
دفاع  وزارت  است.  کرده  عهدشکنی 
که  است  گفته  اعالمیه ای  در  کشور 
بادغیس،  در  طالبان  شنبه  روز  حمله ی 
چهار نظامی و غیرنظامی کشته و 20 نفر 

دیگر زخمی شده اند.
دفتر  این  حمله  از  پس 

کشور گفت که این ماین از سوی طالبان 
کارگذاری شده بود. 
تلفات سنگین طالبان

مقام های محلی والیت میدان وردک 
در واکنش به اتهام کشته شدن غیرنظامیان 
تا  که  می گویند  افغان   نیروهای  توسط 
دریافت  گزارشی  مورد  این  در  کنون 
شریف زی،  محب اهلل  است.  نکرده 
سخن گوی والی میدان وردک در مصاحیه 
با روزنامه اطالعات روز ضمن این که این 
این  در  گفت  کرد،  رد  را  طالبان  ادعای 
عملیات هوایی که از سوی نیروی ائتالف 
انجام شد، 24 عضو قطعه ی سرخ طالبان 

کشته شده اند. 
سخن گوی والی میدان وردک گفت 
که این عملیات دو شب پیش )شنبه، 22 
سرطان( در سه روستای ولسوالی جغتو 
باالی مواضع قطعه ی سرخ طالبان انجام 

شده است.
در همین حال دفتر مطبوعاتی والی 
است  گفته  اعالمیه ای  در  میدان وردک 
احمدشاه  مدثر و  قاری  پاینده خان،  که 
مشهور به رهبر از فرماندهان مهم قطعه ی 

سرخ طالبان نیز شامل کشته شدگان اند.

عملیات غیرنظامیان را هدف قرار داده اند. 
طالبان در این اعالمیه تازه منتشر شده  اش 
از اشتراک کنندگان کنفرانس بین االفغانی 
تعهدشان  به  که  است  خواسته  دوحه 
عمل و در برابر کشتار افراد ملکی »صدا 
بلند کنند و از همه راه های ممکن برای 
جلوگیری از این جنایات به مسئولیت شان 

عمل کنند.«
تنور گرم جنگ

والیت  چند  در  طالبان  این روزها 
به  دست  هم زمان  به صورت  افغانستان 
از  کم تر  در  زده اند.  سنگینی  حمالت 
ولسوالی  در  طالبان  گذشته ی  یک ماه 
حمالت  به  دست  دایکندی  کجران 

اسمش  و  می کند  باز  را  َدر  لبخند  با 
یک سال  عایشه  می گوید.  »عایشه«  را 
می شود که پدرش را گم کرده و شب ها 
و روزها چشمش را به گوشی همراه و 
دروازه ی حویلی می دوزد تا شاید خبر 

زنده بودن پدر را بشنود.
ارتش  سرباز  عایشه  پدر  »غازی« 
ملی بوده است و دو سال پیش به قول 
اردوی 207 ظفر والیت هرات فرستاده 
شده بود. مدتی در ولسوالی »شیندند« 
وظیفه اش  سپس  و  کرده  اجرا  وظیفه 
تبدیل  هرات  »ادرسکن«  ولسوالی  به 

می شود. 
می کشد  انتظار  ماه  هفت  غازی 
تا مرخصی بگیرد و به دیدار زرغونه، 
برود.  عایشه، سیب گل و فضل الکریم 
سال  رمضان  عید  به  مانده  روز  شش 
موفق  دوستش  با چهار  همراه   ،1۳97
می شوند برای 25 روز مرخصی بگیرند.
قول اردوی ظفر برای انتقال غازی و همراهانش به کابل، بلیت تهیه می کند تا بتوانند 
از طریق هوایپما به کابل سفر کنند. براساس قرارداد میان وزارت دفاع ملی و شرکت  
هوایی آریانا، سربازانی که از طریق قول اردوی ظفر بلیت سفر دریافت  کنند می توانند 

هفته ی دو بار در قطار مسافرین شرکت هوایی آریانا سفر کنند. 
محمود اندرابی رییس ارکان لوای نظم عامه می گوید که همه ی سربازان نمی توانند با 
داشتن بلیت هم زمان سفر کنند و ناگزیرند تا رسیدن نوبت شان چندین روز انتظار بکشند. 
غازی و همراهانش سه روز برای رسیدن نوبت پرواز در مسافرخانه های هرات انتظار 

می کشند، سرانجام از وعده های امروز و فردا، ناامید می شوند.
پس از سه روز انتظار یکی از دوستان غازی از سفر هوایی منصرف می شود و قصد 
سفر زمینی به کابل را می کند و از همراهانش نیز می خواهد که مرخصی شان را در هرات 

تلف نکنند. 
بزرگ راه ناامن هرات – کابل برای مسافران به ویژه کسانی که پیشینه ی نظامی دارند، 
جاده ی مرگ و زندگی است؛ زیرا ممکن است هرآن  گروه های شبه نظامی چون طالبان 
سر راه مسافرین سبز شده و آن ها را از موتر پیاده کنند. پیش از این بارها گزارش هایی 
به نشر رسیده است که طالبان افراد نظامی را در مسیر راه ها تیرباران کرده  یا با خودشان 
برده اند. شاید همین ترس بر غازی و دو همراه دیگرش غالب می شود و آن ها در سفر 
زمینی با دوست شان همراه نمی شوند. اما روز چهارم که باز هم خبری از زمان سفرشان 
نمی رسد، غازی به رغم اصرار دو دوست دیگرش، تاب نمی آورد و بلیت شرکت های 

مسافربری زمینی می خرد. 
روزها می گذرد، شب ها سحر می شود، اما همچنان غازی ناپیدا می ماند. خانواده ی 
دل خوشی شان  و  دغدغه  تمامی  آن ها  برای  نمی فهمند.  را  عید  رفتن  و  آمدن  غازی، 

از سویی هم دفتر مطبوعاتی پایگاه 
20۳ تندر ارتش در اعالمیه ای گفته است 
که این عملیات از سوی نیروهای خارجی 
راه اندازی شده بود که در نتیجه ی آن 25 

جنگ جوی گروه طالبان کشته شده اند.
رییس شورای  طاهری،  اخترمحمد 
تنها  کشته شدن  اما  میدان وردک  والیتی 
چهار غیرنظامی در این عملیات شبانه را 

تأیید می کند.
چه  کسی عهدشکنی کرده؟

گفت وگوهای  پیش  هفته ی 
بین االفغانی در دوحه، پایتخت قطر، میان 

»نقض قطع نامه ی دوحه«؛ 
طالبان و دولت افغانستان یکدیگر را به عهدشکنی متهم می کنند



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. 

آن آدم های دیگر -که تقریبا همان عادت مرا 
نیستند.  اندازه ی من شوربخت  به  اما  دارند- 
آنان مردم را جمع می کنند و پاره های شیرین 
را  نعمان قریشی  ابن  نعمان  زندگی  و عجیب 
برای شان نقل می کنند. آن هم نه در حلقه های 
کوچک و با لحنی آرام و نجواگونه. بل با قوِت 
این  نقل  برای  که  بلندی  جایگاه  از  و  بلندگو 
ما  به  نمی گویند  روایت ها ساخته  شده. مردم 
چه. مردم -شما باور نمی کنید چون ندیده اید- 
از  آمیخته  احساسی  با  اشتیاق،  و  هیجان  با 
احترام  از  سرشار  سکونی  با  تکلیف،  و  جذبه 
به داستان تعداد خریطه های هسته ی  باور،  و 
گوش  کوفی  عباد  ابن  محمد  عاصم  خرمای 
می دهند. نمی گویند این چه بود که این گفت 

)از آن باال، با آن صدای پرطنین(. 

سه شنبه  ۲۵ سرطان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۷0تحلیل www.etilaatroz.com

به  دنبال عزیز گم شده؛ 
زرغونه، عایشه، سیب گل و فضل الکریم خواب و قرار ندارند

رسیدن خبری از غازی است. زرغونه همسر غازی درحالی که گلویش را بغض می گیرد، 
می گوید: »عایشه به پدرش گفته بود که برایم لباس »پنجابی« بیاور. وقتی عید رسید و از 
غازی خبری نشد، عایشه تمامی دل خوشی های کودکانه اش را فراموش کرده بود. یک 
روز آمد مقابلم نشست، گفت مادر کاشکی پدرم را نمی گفتم برایم پنجابی بیاور، شاید 

اگر این را نمی گفتم او می آمد.«
عایشه 8 سال سن دارد و اول نمره ی صنف دوم مکتب اش است. دختر زیرک و 
باهوشی است. هنگام مصاحبه در کنار مادرش نشسته و به صحبت های ما گوش می دهد. 
وقتی مادرش در هنگام حرف زدن بغض می کند، عایشه اشک می ریزد و با چادر مادرش، 

اشکش را پاک می کند.
غم ناپدیدشدن غازی چنان خانواده اش را آشفته و نگران کرده که تاب و توان آن ها 
را گرفته است. درد شدید کمر و زانو هرازگاهی زرغونه را زمین گیر می کند و تاب از 

توانش می رباید. 
»دیروز درد زانو حالم را بد کرده بود، نتوانستم تاب بیاورم، ایورم )برادر همسر( 
مرا به شفاخانه برد، در آن جا برایم گفتند که از اثر تشویش زیاد به رشته های عصبی ات 
فشار آمده است؛ اما چطور می توانم تشویش نکنم؟ اگر می ُمرد، شاید بعد از مدتی با دردِ 
از دست دادنش کنار می آمدم، اما این که خبری از او نداریم، هر فکر و گمانی را به سرم 

می آورد و اذیتم می کند.«
»سیب ُگل« مادر غازی نیز حال و شرایط مساعدی ندارد و پس از گم شدن غازی، 
بینایی اش کمرنگ تر و قامتش خمیده تر شده است. او می گوید: »شب ها تا صبح دست 
به دعا هستم، خدا خدا می گویم که خبری از او بشنویم، زنده یا مرده، فقط کافی است 

بشنویم او کجاست، چه می کند؟«
سیب گل حاال نگران بیماری عروسش است: »می ترسم که از پای نیفتد، اوالدهایش 

را چطور کنم؟ کی سرپرستی شان را کند؟«
زرغونه می گوید که همسرش هیچ وقت او را بی  خبر نمی گذاشته و در بدترین شرایط 

تماس می گرفته است. 
»او شخصی نبود که بی تفاوتی اختیار کند، نگران حال من و فرزندان و مادرش نشود، 
امکان ندارد که زنده و سالم باشد، آزاد باشد و اما از ما خبری نگیرد. هیچ وقت بی خبرم 
نمی گذاشت. حتا باری از تلفن یک دکاندار برایم زنگ زده بود، من برایش گفتم که 
چطوری می توانی شماره ی من را در تلفن مردم بگیری، او برایم گفت به خاطر که تو مثل 
ُمرده هستی، می ترسم که ضعف نکنی و به خاطر همین مجبورم همیشه خبرت را بگیرم.«

22 سال حسرت برای دیدار عزیزان
فضل الکریم پس از 22 سال دوری از کشورش و 9 سال زندان در روسیه، در بهار 
سال 1۳97 به آغوش خانواده و کنار برادران و مادرش برمی گردد. او خبر می شود که 
برادرش در هرات افسر ارتش است و به محض رسیدن به خانه، احوال برادر را جویا 
می شود. او می گوید: »وقتی برایش گفتم که من افغانستان آمده ام، در اول خیلی تالش 
کرد مرخصی بگیرد، اما برایش مرخصی ندادند و مجبور شد دو ماه دیگر و تا رسیدن 

مرخصی در ایام عید صبر کند.«
بیاید، خوشحال و  فضل الکریم وقتی خبر می شود که غازی قرار است به خانه 
هیجانی می شود و برای رسیدن برادر لحظه شماری می کند. اما این انتظار پایان خوشی 
ناچیز،  حقوق  با  و  است  محافظ  یک شرکت خصوصی  در  اکنون  او  است.  نداشته 

عملیات غیرنظامیان را هدف قرار داده اند. 
طالبان در این اعالمیه تازه منتشر شده  اش 
از اشتراک کنندگان کنفرانس بین االفغانی 
تعهدشان  به  که  است  خواسته  دوحه 
عمل و در برابر کشتار افراد ملکی »صدا 
بلند کنند و از همه راه های ممکن برای 
جلوگیری از این جنایات به مسئولیت شان 

عمل کنند.«
تنور گرم جنگ

والیت  چند  در  طالبان  این روزها 
به  دست  هم زمان  به صورت  افغانستان 
از  کم تر  در  زده اند.  سنگینی  حمالت 
ولسوالی  در  طالبان  گذشته ی  یک ماه 
حمالت  به  دست  دایکندی  کجران 

خانواده ی غازی را نیز سرپرستی می کند. 
زرغونه می گوید که فضل الکریم همیشه سعی کرده جای خالی همسرش را برای 
کودکان و خانواده اش پر کند، اما چنین چیزی برای وی راحت نیست: »خودش نامزد 
کرده است، به زودی ازدواج خواهد کرد، نمی تواند هم زمان خرج و مصارف زندگی 

خودش و ما را بپردازد.«
به دنبال گم شده

فضل الکریم سال گذشته پس از آن که خبری از برادر نمی شنود، به هرات سفر می کند 
تا سراغ او را از آن جا بگیرد. او ابتدا به قول اردوی ظفر و لوای امن و نظم عامه مراجعه 
می کند، از آن جا به فرماندهی پولیس هرات مکتوب فرستاده می شود تا مشخصات غازی 
را جست وجو کنند؛ اما این کار نیز نتیجه ای به دنبال نداشته است. فضل الکریم می گوید: 
»شفاخانه ها، زندان ، خیابان ها، مسافرخانه ها و شرکت های مسافربری را گشتم، اما هیچ 

سرنخی از او نتوانستم پیدا کنم.«
زرغونه می گوید که هیچ آدرس دیگری را نمی شناسد تا سراغ همسرش را بگیرد: 
»برادر همسرم وظیفه دارد. اگر وظیفه اش را کنار بگذارد، چیزی برای خوردن نمی ماند، 
کسی دیگری نیست، پول و سرمایه هم ندارم که خودم بروم هرجا دنبالش بگردم، فقط 

دردم را خدا می داند، امیدواریم او کاری کند.«
امن و نظم عامه تماس می گیرم. محمود  لوای  به  برای پی گیری موضوع غازی 
اندرابی، رییس ارکان لوای نظم عامه می گوید که غازی از تاریخ 22 جوزای سال 1۳97 
از قول اردو رسما مرخصی گرفته و در شهر منتظر رسیدن نوبت سفرش بود. او می گوید 
که پس از مرخصی هیچ خبری از غازی دریافت نکرده است: »اگر کدام یکی از منسوبین 
اردوی ملی کشته یا اسیر می شود، برای ما گزارش می رسد، اما در مورد این شخص ما 

هیچ گونه گزارشی مبنی بر اسیرشدن یا کشته شدنش دریافت نکرده ایم.« 
رییس ارکان لوای نظم عامه می افزاید که موضوع ناپدیدشدن غازی را به نهادهای 

کشفی وزارت دفاع سپرده است.
وزارت دفاع ملی اما از قضیه ی ناپدیدشدن غازی اظهار بی خبری می کند. زبیر عارف 
معاون سخن گوی وزارت دفاع  می گوید که برای پی گیری و تعقیب سربازانی که از 
ساحه ی مسئولیت و وظیفه شان خارج شده اند، رویکرد مشخصی نیست؛ زیرا ممکن 
است شماری از سربازان پس از مرخصی با اختیار خود دوباره به صفوف ارتش برنگردند 

و این موضوع پی گرد قانونی ندارد.
من  از  را  غازی  به  مربوط  اطالعاتی  درحالی که  دفاع  وزارت  معاون سخن گوی 
می طلبد، می گوید که وی موضوع را به صورت جدی پی گیری خواهد کرد. آقای عارف 
می افزاید: »اگر عضوی از ارتش ملی ناپدید شود، وزارت دفاع ملی تا شش ماه و حتا 

یکسال حقوق وی را به خانواده اش می پردازد.« 
خانواده ی غازی می گویند که پس از ناپدیدشدن وی هیچ امتیاز و حقوقی از سوی 
دولت دریافت نکرده اند و به قول زرغونه حتا حقوق دوران مرخصی اش که قانونا باید 

اجرا می شد، اجرا نشده است.
به فرزندانش می گوید:  با اشاره  از غازی سه فرزند برجای مانده است. زرغونه 
»همیشه ناراحتی می کنند، بهانه می گیرند، هر وقت تماس می آید با شتاب سمت تلفن 
می دوند که شاید صدای پدرشان را بشنوند، نمی دانم صدای پدرشان را بار دیگر خواهند 

شنید، یا خیر.«

گسترده زده اند. در این  حمله ها براساس 
گزارش اطالعات روز دست کم 2۳ نفر 
از نیروهای امنیتی و دفاعی کشته، و ۳2 
سخن گوی  شده اند.  زخمی  دیگر  نفر 
والی دایکندی در گفت وگو با اطالعات 
روز گفته است که در پی حمالت طالبان 
1800 خانواده از روستاهای ناامن آواره 

شده اند.
نیز  کشور  غربی  والیت های  در 
نیروهای امنیتی با طالبان درگیری زیادی 
دارند. طالبان در چندین ولسوالی هرات 
فعال اند. تا جایی که عبدالقیوم رحیمی، 
از  طالبان  والی هرات حمالت پس زدن 
ولسوالی های هرات و رهبری جنگ را بر 

دوش گرفت. 
هم اکنون عملیات خالد نیز از سوی 
زبیر  است.  انجام  در حال  دفاع  وزارت 
دفاع  وزارت  سخن گوی  معاون  عارف، 
به صورت  خالد«  در»عملیات  می گوید، 
جدی روی جلوگیری از تلفات ملکی و 
حفاظت از اموال عامه تاکید شده است. 

گزارشی  در  پارسال  ملل  سازمان 
تلفات  درصد   64 عامل  که  کرد  اعالم 
مسلح  گروه های  کشور،  در  غیرنظامیان 
آن  درصد   ۳7 که  دولت اند  مخالف 
آن  در  بود.  شده  داده  نسبت  طالبان  به 
تلفات ملکی،  گزارش عامل 24 درصد 

نیروهای طرفدار دولت عنوان شده بود.

اگـر  دارم.  بـدی  عـادت  مـن 
کتابـی از نویسـنده ای را بخوانـم و 
آنچـه را در آن خوانـده ام بپسـندم، 
هـوس خوانـدن کتاب هـای دیگـر 
آن نویسـنده نیـز بـه سـرم می زنـد. 
حتمـا می گوییـد ایـن کجایـش بـد 
اسـت. بدی اش این اسـت که وقتی 
خوانـدم،  را  او  دیگـر  کتاب هـای 
می خواهـم زندگی نامـه ی کامـل او 
را بخوانـم. این هم عجیب نیسـت؟ 
درسـت اسـت. اما من به ایـن اکتفا 
نمی کنـم. به عصای آن نویسـنده، به 
رنگ دسـتمال گردنـش، به گیالس 
آبـش، بـه جنـس جورابـش... هـم 
فکـر می کنم. حـاال می گوییـد: آها، 

نـه، تو واقعـا مشـکل داری. 
اجـازه بدهید گروهـی دیگر از 
آدم هـا را بـه شـما معرفـی کنـم که 
دارنـد.  مـرا  تقریبـا همیـن عـادت 
گونـه ی دیگری از همیـن عادت را. 
آنـان نیـز بـه ایـن چیزهـای جزئی 
در زندگـی آدم هـای مـورد عالقه ی 
خود می اندیشـند- با همین شـدتی 
کـه در مـورد خـودم عـرض کردم. 
ولـی بگذاریـد  اول بگویـم که 
من چـه جزئیـات پیش  پـا افتاده ای 
متفکـران  و  نویسـندگان  دربـاره ی 
جمـع  را  خـود  عالقـه ی  مـورد 
دو صبـح  گاهـی سـاعت  کـرده ام. 
ایـن  از  بخشـی  و  می شـوم  بیـدار 
جزئیـات را مـرور می کنـم و دوباره 

مثـال: می خوابـم. 
شـب ها  فرانـکل  ویکتـور   -
یـک پیـاز کالن را می گرفـت و بـا 
آن  از  بـزرگ  کارد شـش حلقـه ی 
جـدا می کـرد. بعد، سـه حلقـه را به 
کـف پـای چـپ خـود می بسـت و 
سـه حلقـه ی دیگـر را به کـف پای 

خود.  راسـت 
از  صبحـدم  اسـمیت  ادام   -
خانـه ی خـود بیـرون می رفـت تـا 
خانـه اش  پیـش  گلدان هـای  ببینـد 
بـه  نـه. بعـد  مرطـوب هسـتند یـا 
فکـر فـرو می رفـت و قدم زنـان از 
چاشـت  سـر  می شـد.  دور  خانـه 
دکان  پیـش  کـه  می شـد  متوجـه 
یک ونیـم  شـهر،  سفالی فروشـی 
کیلومتـر دورتـر از خانه، نشسـته و 
دربـاره ی تیـوری تقسـیم کار فکـر 

 . می کنـد

- میـگل دو اونامونـو هـر روز 
را  چـوب  تراشـه ی  مشـت  یـک 
در جیـب خـود می گذاشـت و تـا 
نصـف شـب آن هـا را یکی-یکـی 

می جویـد. 
- سـیمون دوبـوار هـر بـار که 
مـوی  و  می رفـت  آرایشـگاه  بـه 
موهـای  می کـرد،  کوتـاه  را  خـود 
قیچی شـده ی خود را در پالسـتیکی 
جمـع می کـرد و بـه خانـه می برد و 
آن هـا را در گوشـه ی حویلـی خود 

دفـن می کـرد. 
- آرتور شوپنهاور...

چـه سـرتان را بـه درد بیـاورم. 
بسـیار ند.  نمونه هـا 

آدم هـا  از  دیگـر  گـروه  آن 
کـه  همیـن جنـس  از  عادتـی  نیـز 
نمونه هایـش را آوردم، دارنـد. مثـال 

کـه: می داننـد 
عبـاد  ابـن  محمـد  عاصـم   -
سـوم  قـرن  محدثیـن  از  کوفـی، 
را  خرماهایـی  هسـته ی  هجـری، 
تـا  می کـرد.  جمـع  می خـورد  کـه 
آن جـا کـه در وقـت وفاتـش هفـده 
خریطـه ی بزرگ خرمـا در خانه اش 

گـرد آمـده بودنـد. 
مـروزی  نصیرالدیـن  شـیخ   -
سـیاه  لبـاس  چهارشـنبه  روز  هـر 
بعـد  روز  صبـح  تـا  و  می پوشـید 
بـا کسـی حـرف نمـی زد و چیـزی 

نمی کـرد. تنـاول 

- ابـو حیـان جریر ابن مسـعود 
ثقفـی، والـی مدینـه، وقتـی چهـل 
از حکمرانـی  سـاله شـد  هفـت  و 
دسـت کشـید و بقیه ی عمر خود را 
در جوار مرقد پیامبر اسـالم سـپری 
کـرد. وی در هفتاد و چهار سـالگی 

از دنیـا رفت. 
- موالنـا خیرالحق سـمرقندی 
سـفید  کبوتـر  پنجـاه  و  صـد  دو 
داشـت و بـا آنـان حـرف مـی زد. 
ابـن  نعمـان  االسـالم  ثقـه   -

قریشـی... نعمـان 
ازلـی  حکـم  شـاید  خـوب، 
آدم هـا  بعضـی  کـه  اسـت  ایـن 
چنیـن باشـند و چنیـن عالقه هـای 
ایـن  از  جزئیاتـی  بـه  غیرمنطقـی 
قبیل داشـته باشـند. در میان هزاران 
عـادت  و عالقـه که آدمـی زاد دارد، 
مـن و عـده ای دیگـر بـه دانسـتن 
رنـگ جوراب و تعـداد خریطه های 
عالـم  بـزرگان  خرمـای  هسـته ی 
عالقـه داریـم )مخصوصـا کـه ایـن 
از  چشـم  پیـش  مدت هـا  بـزرگان 

باشـند(.  پوشـیده  جهـان 
اما همه ی قصه این نیست.

من ماجرای موی قیچی شـده ی 
سـیمون دوبـوار را پیـش خودم نگه 
مـی دارم. اگـر آن را بـرای دیگـران 
نقـل کنـم، دیگـران عالقـه ای به آن 
نشـان نمی دهنـد. ای بسـا کـه بـه 
ریـش مـن بخندنـد و مالمتـم کنند 

کـه از میـان ایـن همـه دانسـتنی که 
در جهـان هسـت، حافظـه ام را بـا 
چه جزئیـات نامربوطی پـر می کنم. 
آن آدم هـای دیگـر -کـه تقریبا 
همـان عـادت مـرا دارنـد- امـا بـه 
نیسـتند.  شـوربخت  مـن  انـدازه ی 
و  می کننـد  جمـع  را  مـردم  آنـان 
پاره هـای شـیرین و عجیـب زندگی 
را  قریشـی  نعمـان  ابـن  نعمـان 
برای شـان نقـل می کننـد. آن هـم نه 
در حلقه هـای کوچـک و بـا لحنـی 
قـوِت  بـا  بـل  نجواگونـه.  و  آرام 
کـه  بلنـدی  جایـگاه  از  و  بلندگـو 
بـرای نقـل ایـن روایت هـا سـاخته  
شـده. مـردم نمی گوینـد به مـا چه. 
مـردم -شـما بـاور نمی کنیـد چـون 
اشـتیاق،  و  هیجـان  بـا  ندیده ایـد- 
و  جذبـه  از  آمیختـه  احساسـی  بـا 
از  سرشـار  سـکونی  بـا  تکلیـف، 
احتـرام و بـاور، بـه داسـتان تعـداد 
خرمـای  هسـته ی  خریطه هـای 
کوفـی  عبـاد  ابـن  محمـد  عاصـم 
ایـن  نمی گوینـد  می دهنـد.  گـوش 
چـه بـود که ایـن گفـت )از آن باال، 

بـا آن صـدای پرطنیـن(. 
می بینیـد کـه خداونـد همـه ی 
عادت هـا را برابـر نیافریـده. بعضی 
دارم،  مـن  آنچـه  نظیـر  عادت هـا، 
شـده اند.  آفریـده  بدطالـع  ابتـدا  از 
سـردی  بـا  می شـوند،  مسـخره 
یـک  حتـا  و  می شـوند  روبـه رو 
صمیمـی  و  مشـتاق  شـنونده ی 
عادت هـای  بعضـی  نمی یابنـد. 
دیگـر، کـه البتـه خیلی شـبیه همان 
خوش بخت انـد.  من انـد،  عـادت 
و  دارنـد  خواهـان  دارنـد،  بـازار 

دارنـد.  خوش بیـان  راویـان 
شـاعر از قدیـم گفتـه بـود کـه 
خـال مه رویان سـیاه و دانـه ی فلفل 
سـیاه. ایـن کجاه و آن کجاه؟ شـک 
نـدارم که شـما هم همیـن لحظه بر 

سـر مـن می زنیـد و می گوییـد:
میـان  از  سـرت.  بـر  »خـاک 
شـعر  در  دل انگیـز  بیـت  هـزاران 
را  یکـی  همیـن  فقـط  فارسـی 

» فتـی؟ یا
نـدارم.  طالـع  مـن  کـه  گفتـم 
بـا  را  ایـن  اگـر  همان هـا،  آن هـا، 
بلندگـو می گفتنـد همه ی تان اشـِک 

می ریختیـد. ذوق 

سخیداد هاتف حمید فرهادی 

خال مه رویان سیاه و...
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تأکید وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه بر حفظ برجام
و  بریتانیا  وزیر خارجه ی  هانت،  روز: جرمی  اطالعات 
ایو لو دریان، وزیر خارجه ی فرانسه در بروکسل تأکید  ژان 
کردند که برای حفظ برجام اقدام خواهند کرد و وزیر خارجه ی 
این  نجات  برای  اروپایی  طرف های  اتحاد  خواستار  فرانسه 

قرارداد بین المللی شد.
همتایان  و  او  که  گفت  خبرنگاران  به  دریان  لو  آقای 
اروپایی اش تالش می کنند تا راهی برای کاهش تنش ها بین 

ایران و ایاالت متحده امریکا پیدا کنند.
جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا نیز پیش از نشست 
مشترک با وزیران خارجه اتحادیه ی اروپا به خبرنگاران گفت 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه ی  حفظ  برای  زمان  همچنان  که 
موسوم به برجام وجود دارد و شرکای اروپایی برجام با عملکرد 

ایاالت متحده در خصوص بحران ایران موافقت ندارند.
به گزارش خبرگزاری رویترز آقای هانت در عین حال 
گفت که »ایران همچنان یک سال تا تولید سالح اتمی فاصله 
برجام  نگه داشتن  زنده  برای  کوچکی  راههای  هنوز  و  دارد 

وجود دارد.«
به نقل از بی بی سی فارسی، آقای هانت در پاسخ به سوالی 
در خصوص نوع واکنش بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه 
اروپا نسبت به کاهش تعهدات ایران در قبال برجام اعالم کرد 
که »ما واکنش خواهیم داشت و در برجام، کمیسیون مشترک 
به عنوان مکانیسمی برای زمانی که یکی از طرف ها معتقد است 
طرف دیگر، برجام را نقض کرده طراحی شده و به زودی این 

کمیسیون برگزار خواهد شد.«
کمیسیون مشترک قبال به درخواست ایران و به علت نقض 
مفاد برجام از سوی سایر امضاکنندگان تشکیل می شد و این 
اولین باری است که یکی از کشورهای اروپایی امضاکننده ی 
برجام خواستار تشکیل این کمیسیون به دلیل نقض برجام از 

سوی ایران می شود.

در واکنش به این اظهار نظرها عباس موسوی، سخن گوی 
به  بازگشت  برای  اعالم کرد  بار دیگر  ایران  وزارت خارجه 
اثبات اراده ی سیاسی و توانایی عملی  شرایط پیشین »بدون 
طرف های اروپایی در ایجاد توازن در انجام تعهدات بر اساس 
برجام و منتفع شدن عملی ایران از آثار لغو تحریم ها به نحو 

پیش بینی شده در برجام یک انتظار غیرواقع بینانه است.«
در  محدودیت   قبول  ازای  در  ایران  برجام،  براساس 
اقتصادی  تحریم های  لغو  با  می توانست  اتمی اش  برنامه های 
به مراودات اقتصادی دست بزند، اما با خروج امریکا از این 
قرارداد بین المللی، اجرای برجام هم تا حد زیادی دچار مشکل 

شد.
آقای هانت، پیش از سفر به بروکسل اعالم کرد که بریتانیا 
در تالش است تا با راهکارهای جدید، برنامه ی جامع اقدام 
مشترک را حفظ کرده و تنش ها در خلیج فارس را کاهش دهد.

آقای هانت قرار بود دیروز با وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
را در بروکسل مالقات کند و نگرانی ها در خصوص نقض 

برجام توسط ایران را با همتایانش بررسی کنند.
در مالقات های دیروز )دوشنبه 24 سرطان/ 15 جوالی( 
امضاکنندگان اروپایی برجام قرار است از ایران بخواهند که به 

تعهدات خود در برجام پای بند بماند.
دو روز قبل )14 جوالی( و در چهارمین سالگرد امضای 
برجام، سه کشور اروپایی در بیانیه ای مشترک هشدار دادند: 
»خطر چنان است که تمام طرف های ذینفع الزم است لحظه ای 
تأمل کنند و پیامدهای احتمالی اقدامات شان را در نظر بگیرند.«

در این بیانیه آمده که: »ما بر این باوریم که زمان اقدام 
سرگیری  از  و  تنش  کاهش  برای  راه هایی  یافتن  مسئوالنه، 

گفت وگوها فرارسیده است.«
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ی ایران که به امریکا 
سفر کرده، در واکنش، ابراز عالقه اروپا برای حفظ برجام را 

کافی ندانسته است.
خبرگزاری  گزارش  به 
اسالمی)ایرنا(  جمهوری  رسمی 
نیویورک  به  که  ظریف  آقای 
سفر کرده گفت: »اروپایی ها ادعا 
می کنند که تمایل دارند برجام را 
این  شاهد  هنوز  اما  کنند،  حفظ 
نبوده ایم که برای حفظ برجام به 

سرمایه گذاری حاضر باشند.«
وزیر امور خارجه ایران افزود: 
اراده کنید  »اظهار عالقه و اعالم 
برای حفظ یک توافق بین المللی با 
این که آمادگی برای سرمایه گذاری 
داشته باشید، تفاوت جدی وجود 
را  این  هنوز  اروپایی ها  و  دارد 

نشان نداده اند.«
روحانی،  حسن 
روز  هم  ایران،  رییس جمهوری 
»ما  گفت:  نطقی  در  یک شنبه 
آماده ایم،  مذاکره  برای  همیشه 

همین ساعت و همین لحظه شما از زورگویی و تحریم دست 
بردارید و پای منطق و عقل برگردید ما آماده ایم.«

آقای روحانی افزود: »در برابر این بدعهدی ها، ما استراتژی 
صبر راهبردی خود را از 18 ثور امسال به اقدام تقابل تغییر 
دادیم و تأکید کردیم که در مقابل هر اقدامی از طرف مقابل، 
با کاهش عمل کنند، ما هم  متقابل عمل می کنیم. اگر آن ها 
تعهدات خود را کاهش می دهیم، اگر برجام را نقض کنند ما 
هم نقض می کنیم. اگر هم تعهدات خود را به صورت کامل اجرا 
کنند، ما نیز کامل اجرا خواهیم کرد. البته در این میان مذاکرات 

انتخاب  اما مسیر درستی را که  زیادی هم این روزها داریم 
کرده ایم، پیش می بریم.«

مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا روز گذشته در واکنش به 
سخنان حسن روحانی و شرایط ایران برای مذاکره با امریکا به 
روزنامه واشنگتن پست گفت که این »همان پیشنهادی ست که 

او به جان کری و باراک اوباما داده بود.«
آقای پمپئو گفت که در خصوص مذاکره با ایران »ترمپ 
است که در نهایت تصمیم خواهد گرفت« و »این همان مسیر 

است که دولت پیشین رفته« است.

رشیده  و  ماساچوست  از  پرسلی  آیا 
طالب از میشیگان تشکیل می دهند.

پورتوریکویی  تبار  کورتز  خانم 
نیویورک  برانکس  متولد  ولی  دارد 
زن  نخستین  پرسلی  است. 
نمایندگان  مجلس  عضو  سیاهپوست 
سین سیناتی  متولد  ماساچوست  از 
متولد سومالی  نیز  عمر  ایلهان  است. 
است ولی از کودکی در یک اردوگاه 
و  شد  بزرگ  کنیا  در  جنگ زده ها 
مهاجرت  امریکا  به  سالگی   12 در 
برنامه های  از  استفاده  با  وی  کرد. 
انگلیسی  زبان  امریکا  در  تلویزیونی 
همراه  سرانجام  و  فراگرفت  را 
خانواده اش در میناپولیس ساکن شد.

انتقاد  با  ترمپ  دونالد  اظهارات 
دموکرات ها روبه رو شده است.

دموکرات  رییس  پلوسی،  نانسی 
در  امریکا،  نمایندگان  مجلس 
گفته  ترمپ  آقای  تویت  به  واکنش 
را  امریکا  »دوباره  می خواهد  او  که 

دهید که چطور این کار را کردید.«
»این  است:  کرده  اضافه  وی 
شما  کمک  به  به شدت  کشورها 
کافی  اندازه ی  به  دارند،  احتیاج 
مطمیینم  نیستید.  سریع  رفتن  در 
خوشحال  خیلی  پلوسی  نانسی  که 
این  ترتیبات  سریعا  تا  شد  خواهد 

سفر آزاد را بدهد!«
خبرگزاری  گزارش  به 
این  ترمپ  دونالد  آسوشیتدپرس، 
مسأله را نادیده گرفته است که همه ی 
این زنان، شهروند امریکا هستند و به 
این  خاک  در  آن ها  بقیه ی  یکی،  جز 

کشور متولد شده اند.
به طور  تقریبا  وی  اشاره ی 
اوکاسیو- الکساندریا  به  مشخص 

متحدان  و  نیویورک  نماینده  کورتز 
که  است  نمایندگان  مجلس  در  وی 
معروف به »این دار و دسته« هستند. 
ایلهان عمر،  را  این گروه  افراد  دیگر 
مینه سوتا،  از  جمهوری خواه  نماینده 

آن جا آمده اند.«
دونالد  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
ترمپ در تویت خود نوشت: »خیلی 
جالب است نمایندگان زن »پیش رو« 
اصالتا  که  کنگره،  عضو  دموکرات 
که  هستند  کشورهایی  به  متعلق 
دارند  فاجعه بار  کامال  حکومت هایی 
و از بدترین، فاسدترین و ناالیق ترین 
حکومت ها در روی کره زمین هستند 
که  باشیم  این  به  قایل  اساسا  )اگر 
دارند(،  فعال  حکومت   کشورها  این 
به  بدخواهانه  و  بلند  صدای  با  حاال 
و  بزرگ ترین  متحده،  ایاالت  مردم 
زمین،  روی  کشور  قدرتمندترین 
می گویند که چطور باید حکومت مان 

را اداره کنیم.«
»چرا  است:  گفته  ترمپ  آقای 
کشورهایی  به  و  نمی گردید  بر 
آمده اید  آن جا  از  که  نمی کنید  کمک 
از جرم و جنایت  پر  و ورشکسته و 
نشان  ما  به  و  برگردید  بعد  هستند. 

رییس جمهوری  روز:  اطالعات 
در  سرطان   2۳ یک شنبه  روز  امریکا 
تویتی خطاب به گروهی از نمایندگان 

زن »پیشرو« دموکرات کنگره گفت که 
آن ها باید به »کشورهای ورشکسته و 
پر از جرم و جنایتی« برگردند »که از 

نماینده  آماش،  جاستین  کند«.  سفید 
میشیگان،  ایالت  از  جمهوری خواه 
را  حزب  این  کرد  اعالم  اخیرا  که 
ترمپ  آقای  اظهارات  می کند،  ترک 
را »نژادپرستانه و نفرت انگیز« خواند.

گفته های  اوکاسیو -کورتز 
رییس جمهوری را تقبیح کرد و گفت: 
»آقای رییس جمهور، کشوری که من 
از آن آمدم و کشوری که همه ی ما به 
ایاالت متحده  آن سوگند یاد کردیم، 
که  چرا  هستید،  عصبانی  شما  است. 
نمی توانید امریکایی را تصور کنید که 

ما هم در آن هستیم.«
درون  نامزد  وارن،  الیزابت 
انتخابات  برای  دموکرات ها  گروهی 
هم  امریکا،   2020 ریاست جمهوری 
این  درباره ی  »بگذارید  است:  گفته 
یک  باشیم:  صریح  زننده  اظهارنظر 
بیگانه هراسی  و  نژادپرستانه  حمله ی 
عضو  دموکرات  زن  نمایندگان  علیه 

کنگره.«

ترمپ به نمایندگان زن »پیش رو« دموکرات کنگره: 
خاک امریکا را ترک کنید

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری نرنگ داگ ولسوالی مرکز والیت 
کنر اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور 
www.npa. رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت اداره تدارکات ملی

gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و 
طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ۱۷ اسد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از 
ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای 

ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
جلسه  و  بوده  افغانی  هزار  پنج صد   )۵۰۰،۰۰۰( بانکی  خط  تضمین  بصورت  آفر  تضمین 
آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  

و تدارکات تدویر می گردد.

» دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
شماره دعوت به داوطلبی:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم سولری الهور داگ ولسوالی مروره والیت کنر 
اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور 
www.npa. رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت اداره تدارکات ملی

gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و 
طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ۱۹ اسد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از 
ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای 

ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )۸۵۰،۰۰۰( هشت صد و پنجاه هزار افغانی بوده و 
جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست 

تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

» دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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شماره دعوت به داوطلبی:
ریاسـت تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجـد شـرایط دعـوت می نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی پـروژه پرچـاوه و 
پـاک کاری کانـال نوجـوی واقـع قریـه دندغـوری ولسـوالی مرکـز والیـت 
بغـالن اشـتراک نمـوده شـرطنامه مربوطـه را در فلش دیسـک )حافظـه( و 
یـا در سـی دی )CD( بطـور رایـگان از آمریـت تـدارکات امور سـاختمانی 
بدسـت   www.npa.gov.af ملـی  تـدارکات  اداره  وب سـایت  از  یـا  و 
آورده، آفرهـای خویـش را مطابق شـرایط منـدرج شـرطنامه و طبق قانون 
و طرزالعمـل تـدارکات طـور سربسـته از تاریـخ نشـر اعـالن الـی ۱۵ اسـد 
۱۳۹۸ سـاعت ۱۰:۰۰ قبـل از ظهـر بـه تعمیـر عقـب منابـع بشـری اطاق 
جلسـات ریاسـت تهیـه و تـدارکات ارایـه نماینـد، آفرهای ناوقت رسـیده و 

اینترنتـی قابـل پذیرش نمی باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت تضمیـن خـط بانکـی )۳۰،۰۰۰( سـی هزار افغانـی 
بـوده و جلسـه آفرگشـائی بتاریـخ معینـه سـاعت ۱۰:۰۰ قبـل از ظهـر در 

اطـاق جلسـات آفرگشـائی ریاسـت تهیـه و تـدارکات تدویـر می گـردد.

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاسـت تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجـد شـرایط دعـوت می نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی پـروژه سیسـتم 
سـولری سـرکانو للمـه قریـه للمـه ولسـوالی سـرکانو والیـت کنر اشـتراک 
نمـوده شـرطنامه مربوطـه را در فلش دیسـک )حافظـه( و یـا در سـی دی 
)CD( بطـور رایـگان از آمریت تدارکات امور سـاختمانی و یا از وب سـایت 
اداره تـدارکات ملـی www.npa.gov.af بدسـت آورده، آفرهای خویش 
را مطابـق شـرایط منـدرج شـرطنامه و طبق قانـون و طرزالعمـل تدارکات 
طـور سربسـته از تاریـخ نشـر اعـالن الـی ۱۶ اسـد ۱۳۹۸ سـاعت ۰۲:۰۰ 
بعـد از ظهـر بـه تعمیـر عقـب منابع بشـری اطاق جلسـات ریاسـت تهیه و 
تـدارکات ارایـه نماینـد، آفرهـای ناوقـت رسـیده و اینترنتی قابـل پذیرش 

نمی باشـد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ) ۷۴۰،۰۰۰( هفت صد و چهل هزار 
افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر در 

اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

شماره دعوت به داوطلبی:
تمـام  از  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  تـدارکات  و  تهیـه  ریاسـت 
داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت می نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی پـروژه 
سیسـتم آبیـاری سـولری حصار داگ قسـمت ۱ و ۲ واقع قریـه کوزه کال و 
سـیدآباد ولسـوالی مـروره والیت کنر اشـتراک نموده شـرطنامه مربوطه را 
در فلش دیسـک )حافظـه( و یـا در سـی دی )CD( بطور رایـگان از آمریت 
www. تـدارکات امـور سـاختمانی و یـا از وب سـایت اداره تـدارکات ملـی

npa.gov.af بدسـت آورده، آفرهـای خویـش را مطابـق شـرایط مندرج 
شـرطنامه و طبـق قانـون و طرزالعمـل تـدارکات طـور سربسـته از تاریـخ 
نشـر اعـالن الـی ۱۶ اسـد ۱۳۹۸ سـاعت ۱۰:۰۰ قبـل از ظهـر بـه تعمیـر 
عقـب منابع بشـری اطاق جلسـات ریاسـت تهیه و تـدارکات ارایـه نمایند، 

آفرهـای ناوقـت رسـیده و اینترنتـی قابـل پذیرش نمی باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت تضمیـن خـط بانکـی )۷۰۰،۰۰۰( هفت صـد هـزار 
افغانـی بوده و جلسـه آفرگشـائی بتاریـخ معینه سـاعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر 

در اطـاق جلسـات آفرگشـائی ریاسـت تهیـه و تـدارکات تدویـر می گردد.

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاسـت تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجـد شـرایط دعـوت می نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی پـروژه ترمیـم، 
بازسـازی و پارتیشـن دفتـر فـارم تحقیقـات مالـداری ریشـخور اشـتراک 
نمـوده شـرطنامه مربوطـه را در فلش دیسـک )حافظـه( و یـا در سـی دی 
)CD( بطـور رایـگان از آمریت تدارکات امور سـاختمانی و یا از وب سـایت 
اداره تـدارکات ملـی www.npa.gov.af بدسـت آورده، آفرهای خویش 
را مطابـق شـرایط منـدرج شـرطنامه و طبق قانـون و طرزالعمـل تدارکات 
طـور سربسـته از تاریـخ نشـر اعـالن الـی ۱۷ اسـد ۱۳۹۸ سـاعت ۱۰:۰۰ 
قبـل از ظهـر بـه تعمیـر عقب منابع بشـری اطاق جلسـات ریاسـت تهیه و 
تـدارکات ارایـه نماینـد، آفرهـای ناوقـت رسـیده و اینترنتی قابـل پذیرش 

نمی باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت تضمیـن خـط بانکـی )۱۷،۰۰۰( هفده هـزار افغانـی 
بـوده و جلسـه آفرگشـائی بتاریـخ معینـه سـاعت ۱۰:۰۰ قبـل از ظهـر در 

اطـاق جلسـات آفرگشـائی ریاسـت تهیـه و تـدارکات تدویـر می گـردد.

» دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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» دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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کشور از تمام بانوانی که با تقاضای رابطه ی 
شده،  مواجه  افغانستان  ادارات  در  جنسی 
اداره  این  و  کنند  مراجعه  کل  دادستانی  به 
محفوظ  را  آن ها  هویت  که  می سپارد  تعهد 
نگه بدارد. اما تعدادی از بانوان می گویند که 
اعتماد ندارند. حتا چند  اداره دولتی  به هیچ 
تن از بانوان گفته که از کجا معلوم وقتی به 
دادستانی کل مراجعه می کنیم، »یک بار دیگر« 

با تقاضای آن چنانی مواجه نمی شویم؟«
این خبر را که شنیدم، دوباره برگشتم که 
اوضاع را با مادر پیر فلک شریک کنم. وقتی 
رسیدم، دیدم در سایه ی درخت بید خوابیده 
روی  کرده.  نصب  تابلو  یک  رویش  پیش  و 
قرار  نشوید!  مزاحم  »لطفا  بود  نوشته  تابلو 
نجات  را  شما  که  بزایم  را  کسی  من  نیست 
آباد  مملکت تان.  و  می فهمید  بدهد. خودتان 
کردید که نوش جان تان. خراب کردید، خاک 
بر سر کل تان. هم بر سر مستقل های تان، هم 
و  بزدل  ترسوهای  نامستقل های تان.  سر  بر 

بدردنخور!«
است.  فلک  پیر  مادر  با  حق  دیدم 
مزاحم اش نشدم. جان را به دیوانگی زدم و 
گفتم »اگر دادستانی کل مستقل است هم بال 
اگر نیست هم بال د پس اش. چه  د پس اش 
فرق می کند اگر معنای استقالل در دادستانی 
خان  امان اهلل  که  است  استقاللی  همان  کل 
چه  من  به  اصال  گرفته.  پیش  صدسال 
کل  دادستانی  به  رییس جمهور  معاون  که 
مشکوک است یا مردم به هیچ اداره ی دولتی 
رفتم  که.«  نیست  من  دست  ندارند.  اعتماد 
در رستورانت و کباب فرمایش دادم. صاحب 
زیر  از  بود،  بادی بیلدری  آدم  که  رستورانت 
قل ام گرفت و از رستورانت اش بیرونم کرد. 
تعجب کردم، اما کمی که دقت کردم، دیدم 
فرمایش  کباب  و  رفته ام  خانه  آیسکریم  در 
داده ام. خدا را شکر که من رییس کدام اداره 
خواهش های  چه  نبود  معلوم  وگرنه  نیستم، 

نابجایی می کردم از مردم.

زدم.  گپ  فلک  پیر  مادر  با  دیروز 
کردم.  شکایت  افغانستان  اوضاع  از 
است.  هرج ومرج  گرفتار  افغانستان  گفتم 
یا  دارند  کم  تشکیالت  یا  مسئول  نهادهای 
فلک  پیر  مادر  افغانستان اند.  وقایع  بی خیال 
گفت:  و  داد  نشان  من  به  را  گوش هایش 
بس  از  کرده اید.  کر  شما  را  گوش ها  »این 
ما  کل  دادستانی  که  کرده اید  فریاد  و  داد 
آن صدای  با  است. رییس جمهورتان  مستقل 
دادستانی  می زند،  چیغ  جدا  ضدگوش اش 
کل تان جدا پُز می گیرد، قانون اساسی تان هم 
روز  هر  مانده،  باقی  برایش  که  نیمه جانی  با 
پای گوش من می خواند که قضای افغانستان 

مستقل است.«
پیر  مادر  کر  پای گوش های  می خواستم 
فلک یک چیغ دیگر بکشم و بگویم که راست 
است دیگر. چطور جرأت می کنی دادستانی 
نکند  بخوانی؟  غیرمستقل  را  افغانستان  کل 
پیر  مادر  این  اما  شوی؟!  احضار  می خواهی 
فلک انگشت اشاره ای دست راستش را روی 
چیغ  من  تا  کرد  چوشششش  و  ماند  لبانش 
داد  ادامه  بعد خودش  نزنم.  نکشم و حرفی 
که »خیلی ُخب! دادستانی کل تان مستقل، منم 
قبول می کنم. چرا از اوضاع گدود و چیز در 
چیزتان به دادستانی کل شکایت نمی کنید که 
مزاحم من می شوید؟« دیدم راست می گوید، 

رییسی  مثل  و  گذاشتم  سرم  بر  را  کالهم 
کل  و  ندارد  هیچ صالحیت  اداره اش  در  که 
است،  معاونانش  از  یکی  به دست  صالحیت 
از این جلسه ی دونفره بدون اعتراض بیرون 

شدم. 
دادستانی کل حرکت کردم. در  به طرف 
کردم.  روشن  را  موبایلم  رادیوی  راه  مسیر 
که  فهمیدم  همین قدر  اما  می کرد،  پیخس 
»دادستانی  که  است  گفته  دانش  محمدسرور 
با شجاعت  و  تردید  بدون کم ترین  باید  کل 
تمام ادعای معامله ی چوکی در بدل رابطه ای 
جنسی را بررسی کرده و فروشندگان چوکی 
به  را  جنسی  خدمات  دریافت کنندگان  و 
اول  کند.«  محکوم  قانونی  مجازات  باالترین 
خوشحال شدم. بعد از چند دقیقه با سیلی به 
پس کله ام زدم و گفتم که عیسا جان! خاک 
بر سرت! حتا معاون رییس جمهور کشورت 
وقتی  دارد.  شک  کل  دادستانی  استقالل  به 
آقای دانش می گوید که دادستانی کل بدون 
کم ترین تردید و با شجاعت تمام این مسأله 
را بررسی کند، این یعنی که اوضاع استقالل 

در این اداره خیت است. 
و  گذاشتم  گوشم  در  گوشکی  دوباره 
در  هندی،  مست  آهنگ  یک  از  بعد  رادیو 
کل  »دادستانی  گفت  خود  خبری  سرویس 

عیسا قلندر 

باالخره دادستانی کل مستقل است یا نه؟ | طنز

به طرف دادستانی کل حرکت کردم. در مسیر راه رادیوی موبایلم را 
روشن کردم. پیخس می کرد، اما همین قدر فهمیدم که محمدسرور 
دانش گفته است که »دادستانی کل باید بدون کم ترین تردید و 
با شجاعت تمام ادعای معامله ی چوکی در بدل رابطه ای جنسی 
را بررسی کرده و فروشندگان چوکی و دریافت کنندگان خدمات 
جنسی را به باالترین مجازات قانونی محکوم کند.« اول خوشحال 
شدم. بعد از چند دقیقه با سیلی به پس کله ام زدم و گفتم که عیسا 
جان! خاک بر سرت! حتا معاون رییس جمهور کشورت به استقالل 

دادستانی کل شک دارد. 


