
خطر یک انتخابات بد
به  ماه  یک  از  بیش تر  چیزی 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
قرار  است.  مانده  باقی  زمان  افغانستان 
است در روز ششم ماه آینده، انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود. 
وجود  انتخابات  سالمت  از  نگرانی  اما 
مردم  و  نامزدان  هرازچندگاهی  دارد. 
نگرانی شان را از سالمت انتخابات ابراز 
می کنند. تازه ترین نظرسنجی که صورت 
 ۵۷ از  بیش تر  که  می دهد  نشان  گرفته، 
درصد مردم تصمیم شرکت در انتخابات 
این  عمده ی  دالیل  از  یکی  ندارند.  را 
تصمیم نگرانی از سالمت روند پیش رو 

است. 
این نگرانی مردم هم جدی است و 
هم منطقی؛ جدی از این جهت که وقتی 
نزدیک به ۶۰ درصد مردم در یک روند 
مشروعیت  نگیرند،  سهم  دموکراتیک 
این روند با پرسش بسیار جدی مواجه 
است. در قیاس با انتخابات های گذشته 
این امکان وجود دارد که مشارکت مردم 
صورت  این  در  باشد.  میلیون  سه  زیر 
حکومت که از دل این انتخابات بیرون 
اولین چالش  می آید، مشروعیت مردمی 

آن است. 
نگرانی از این جهت منطقی است که 

عمال انتخابات ریاست جمهوری...

غنی در هرات: 

امارت اسالمی جایگزین نظام جمهوری 
در افغانستان نخواهد شد

بایرن ستاره پرتگالی 
ناراضی را جریمه کرد

پرتگالی  ستاره  سانچس  رناتو 
نیکو  تایید  با  مونیخ  بایرن  جوان 
کواچ از سوی باشگاه جریمه شد...

فن دایک: 
مربی نمی شـوم؛ 
استعدادیاب شاید

خط  ستاره  فن دایک،  ویرژیل 
احساس  می گوید  لیورپول  دفاعی 

می کند برای مربی گری...

روسیه اولین رآکتور اتمی 
شناور جهان را افتتاح کرد

روز  روسیه  روز:  اطالعات 
رآکتور  اولین  سنبله،  اول  جمعه، 

اتمی شناور جهان را...

یونگ-هو،  ری  روز:  اطالعات 
وزیر امور خارجه کوریای شمالی، 

مایک پمپئو،...

کوریای شمالی 
مایک پمپئو را »گیاه 
سمی« دیپلماسی 

امریکایی خواند

امپراتوری بریتانیا غروب  روزگاری خورشید در قلمرو 
میراث  اما  گذشته،  دوران  آن  که  دیری ست  حاال  نمی کرد. 
کثیف امپریالیسم در آسیا، قاره ای که در آن دو بحران ظاهرا 

متفاوت از یک  جا آب می خورند، همچنان پابرجاست.
اعتراضات ُهنگ ُکنگ وارد دهمین هفته اش شده است و 
صدهاهزار نفر از اقشار مختلف جامعه ی ُهنگ ُکنگ خواستار 
شده اند.  شهرشان  برای  بیش تری  دموکراتیک  آزادی های 
واکنش پولیس بی رحمانه بوده و بیجینگ این اعتراضات را 

»تروریسم« می خواند.
و  جامو  در  دورتر  مایل   2۵۰۰ حدود  همین حال  در 
را  منطقه  این  ویژه ی  وضعیت  ناگهان  هند  دولت  کشمیر، 
که قبال در قانون اساسی هند تعریف و محافظت شده بود، 
لغو کرده است. دهلی نو ارتباطات و انترنت را قطع کرده و 
جهان چندان نمی داند که در جامو و کشمیر چه می گذرد. اما 
روز شنبه بی بی سی ویدیویی را منتشر کرد که نشان می دهد 
علیه  جنگی  مهمات  و  اشک آور  گاز  از  امنیتی  نیروهای 
معترضان، در اعتراضی که پس از نماز جمعه در »سرینگر«، 

بزرگ ترین شهر این منطقه راه افتاده بود، استفاده...

پای  با  عادت کردن  می شود.  پا  صاحب  دارد  رضا، 
مصنوعی جدید برایش سخت است؛ اما نه به سختی بی پایی. 
هنگام  رضا  احساس  که  بگوید  می تواند  کسی  چه  حاال 
راه رفتن، قیمتش چند است و کدام نهادی چنین حس های 
زندگی بخشی را می تواند برای معلوالن افغانستان هدیه کند؟

صلیب سرخ در افغانستان تنها مرکزی است که به دلیل 
ارایه ی خدمات اولیه، برای بخش قابل مالحظه ای از مردم 
افغانستان تبدیل به خانه ی امید شده است. کم از کم 18۵ 
هزار معلول زیر پوشش برنامه های این نهاد بین المللی قرار 

دارد. 
امیرمحمد، 4۵ ساله روی صندلی چرخ دار در گوشه ای 
در  را  پایش  دو  که  او  است.  نشسته  مرکز صلیب سرخ  از 
انفجاری در شهر کابل از دست داده، منتظر است که پاهای 
بخش  که  را  مصنوعی  پاهای  بگیرد.  تحویل  را  جدیدش 
ارتوپیدی صلیب سرخ برای امیرمحمد ساخته، سنگین است، 

اما او مجبور است رفته رفته با آن کنار بیاید. 
مهمانی  به  داشتم  وقتی  فقیرم.  و  ساده  کارگر  »من یک 

خانه ی یکی از خویشاوندانم می رفتم، انفجار شد... تا...

دست کم 33 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان باقی مانده است و 28 روز از زمان آغاز کمپین های 
گذشته،  انتخابات های  برخالف  اما  است.  گذشته  انتخاباتی 
ششم  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  تبلیغات  این بار 
میزان کم رنگ است و گمانه زنی ها در خصوص برگزارنشدن 
انتخابات نیز بر فضای موجود سایه افکنده است. برخی ها 
با  طالبان  و  امریکا  صلح  گفت وگوهای  روند  همزمانی 
کمپین های  کم رنگ بودن  اصلی  دلیل  را  پیش رو  انتخابات 
قطر  در  ماه هاست  که  گفت وگوهایی  می خوانند؛  انتخاباتی 
صلح  برای  امریکا  ویژه  فرستاده ی  خلیل زاد،  زلمی  میان 

افغانستان و هیأت سیاسی طالبان جریان دارد.
برای  نگاه  هر  از  امسال  ریاست جمهوری  انتخابات 
افغانستان حیاتی است؛ زیرا دوره ی قانونی حکومت وحدت 
ملی کنونی که در رأس آن رییس جمهور اشرف غنی قرار 
دارد، به پایان رسیده است. از سوی دیگر برگزاری انتخابات 
تضمین  را  افغانستان  سیاسی  نظام  دموکراتیک بودن  تداوم 

می کند. مردم افغانستان در هژده سال پسین...

میان  مذاکرات  دور  نهمین  روز:  اطالعات 
نمایندگان امریکا و گروه طالبان که پس از چاشت 
قطر  پایتخت  دوحه،  در  اسد(   31( پنج شنبه  روز 
آغاز شده بود، پس از یک روز توقف، شام دیروز 

جمعه از سر گرفته شد.
در  طالبان  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
یک پیام تویتری گفته است که جریان این مذاکرات 

دیروز به دلیل رخصتی روز جمعه متوقف بود.
او نوشته بود: »امروز جریان مذاکرات به...

به  پهلوان  آصف  بود.  گذشته  سال  بیست ودو 
بود.  شده  مهاجر  امریکا  در  اتالنتا  رازویل  شهر 
دنیا  از  امریکا  به  ورود  از  پس  ماه  یک  همسرش 
بودم،  رفته  دیدنش  به  که  پیش  دفعه ی  بود.  رفته 

گفته بود:
بهشت  خاک  در  و  باشد  کاشتنی  زن  »اگر 

بکاری اش، باز گل بیگم نمی شود.«
از  بود.  عصبانی  رفتم  دیدنش  به  که  بار  این 

دست پسر کالن خود ناراحت بود. گفت:
»مادرش که از دنیا رفت، چند بار به این گفتم 
خود  مادر  قبر  کنار  در  قبر  یک  هم  من  برای  که 

بخرد. حاال به من می گوید که...

جهان تاوان اشتباهات امپراتوری 
بریتانیا را می پردازد

صلیب سرخ؛ 
خانه ی امید معلوالن افغانستان

»یک روز پس از انتخابات ریاست  جمهوری«؛ 
برنده ی جنجالی یا تشکیل 

دومین حکومت وحدت ملی؟

نهمین دور مذاکرات امریکا 
و طالبان پس از یک روز وقفه، 

از سر گرفته شد
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معاون امنیت ملی چمتال بلخ در حمله ی طالبان کشته شد
اطالعـات روز: نیروهـای ارتـش در شـمال کشـور از دفـع حملـه ی جنگ جویان 
گـروه طالبـان بـه پاسـگاه های امنیتـی در ولسـوالی چمتـال والیـت بلـخ خبـر داده و 

می گوینـد کـه در ایـن حملـه معـاون امنیـت ملی این ولسـوالی کشـته شـده اسـت.
روزنامـه  بـه  شـاهین   2۰9 اردوی  قـول  سـخن گوی  رضایـی،  محمدحنیـف 
اطالعـات روز گفـت کـه جنگ جویـان گروه طالبـان حوالی سـاعت 8:3۰ دقیقه ی دو 
شـب قبـل )پنج شـنبه، 31 اسـد( بـر پاسـگاه های امنیتـی در اطـراف ولسـوالی چمتال 
حملـه کردنـد کـه بـا رسـیدن نیروهـای کمکـی، پـس از یک ونیـم سـاعت درگیری، 

ایـن حملـه دفع شـده اسـت.
آقـای رضایـی گفـت کـه کریـم اختـری، معـاون امنیـت ملـی ولسـوالی چمتـال 

در نتیجـه ی ایـن درگیری هـا کشـته و دو عضـو ارتـش به شـمول یک فرمانـده بلوک 
زخمـی شـده اند.

او گفـت کـه در ایـن درگیری هـا پنج جنگ جوی طالب نیز کشـته و سـه نفرشـان 
زخمی شـده اند.

سـخن گوی قـول اردوی 2۰9 شـاهین افـزود کـه در حـال حاضـر وضعیـت در 
ولسـوالی چمتـال عادی اسـت.

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.
والیـت بلـخ در شـمال کشـور از والیت هـای نسـبتا امـن بـه حسـاب می آید که 

گـروه طالبـان در شـماری از ولسـوالی های آن حضـور و فعالیت دارد.
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غنی در هرات: 
امارت اسالمی جایگزین نظام جمهوری در افغانستان نخواهد شد پیش رو با سه چالش در سطح کالن روبه رو است:

است.  انتخابات  کمیسیون  ظرفیت  اول، 
الزم  توانایی  می رسد  به نظر  انتخابات  کمیسیون 
مدیریت انتخابات را ندارد یا نمی خواهد برگزاری 
در  هیچ کاری  هنوز  بگیرد.  جدی  را  انخابات 
انتخابات مبتنی بر زمان بندی پیش  نرفته  کمیسیون 
است. یک  میکانیزم شفاف برای جلوگیری از تقلب، 
مدیریت نتیجه، تأمین عدالت انتخاباتی و راهکارهای 
ندارد.  وجود  انتخابات  سالمت  از  اطمینان بخش 
را  تدابیری  انتخابات  کمیسیون  پیش  هفته  هرچند 
برای اطمینان از سالمت انتخابات ارایه کرد، اما در 
عمل واقعا روشن نیست که تدابیر کمیسیون تا کجا 
موفق خواهد. از طرف دیگر تدابیر بسیار کوچک تر 
از مشکالتی است که انتخابات با آن مواجه است. 
دیدگاه های شان  که  گفته اند  واضح  ناظر  نهادهای 
انتخابات  شفاف سازی  میکانیزم  ساخت  فرایند  در 
نادیده گرفته شده است. تأمین امنیت انتخابات نیز 
انتخابات  یک امر جدی است. اگر برگزارکنندگان 
در شرایط کنونی از تأمین امنیت انتخابات به مردم 
حد  از  بیش  مردم  حضور  احتماال  ندهد،  اطمینان 

انتظار به پای صندوق های رای کاهش یابد. 
دوم، چالش در بخش سیاسی است. متأسفانه 
کارزارهای  از  که  هفته ای  سه  از  بیش  حدود  در 
بی روح  و  انتخابات سرد  انتخاباتی گذشته، فضای 
در سایه ی  انتخابات  که  دیده  می شود  است. عمال 
صلح رنگ باخته است. کارزارهای انتخاباتی هنوز 
از دایره ی پایتخت فراتر نرفته است. درحالی که سه 
هفته فرصت زیادی است که نامزدان می باید در میان 
آینده ی حکومت داری  برنامه های  مردم می رفتند و 
از  بدتر  می دادند.  توضیح  مردم  برای  خودشان  را 
آن، در گردهمایی های محدودی که نامزدان تا کنون 
نیست.  برنامه ی حکومت داری  از  داشته اند، خبری 
تمام سخن ها بر محور تاختن بر رقیب، کنایه، طعنه 
منظر  از  است.  چرخیده  غیرعملی  وعده های  و 
روند  به  جدی  آسیب  برخورد  نوع  این  سیاسی 
انتخابات وارد می کند؛ این طوری جامعه ی  سردرگم 
تقابل  به  را  جایش  گفت وگو  می شود؛  انقطابی  و 
افکار عمومی وضعیت حاکم  بر  دوباره  و  می دهد 
می شود که یا مردم انتخابات را به  لقایش می بخشند 
یا کسی دیگر به برنامه رای نمی دهند. از این  رو دیده 
می شود پراکند گی سیاسی، بی برنامه  بودن نامزدان و 
و  است  پررنگ  بسیار  انتخاباتی  تکت های  تقابل 
منطقی است که باید در چنین وضعیت مردم نگران 

سالمت انتخابات و یک  انتخابات ناموفق باشند.
سوم، جامعه ی  جهانی در این انتخابات عالقه ی 
شد  مجبور  افغانستان  دولت  حتا  ندارد.  چندانی 
داخلی  بودجه  از  را  انتخابات  هزینه ی  بیش ترین 
تأمین کند. این کار بی پیشینه است. در انتخابات های 
گذشته تمام بودجه های انتخاباتی از سوی جامعه ی 
فراتر  می شد.  تأمین  بین المللی  دوستان  و   جهانی 
رأس  در  و  بین المللی  شرکای  مالی،  تأمین های  از 
هویت سازی  افغانستان  انتخابات  برای  امریکا  آن 
می کردند. در این دور امریکا که بیش ترین نقش را 
در افغانستان دارد، به صراحت اعالم کرده است که 
برای این کشور صلح و گفت وگو با طالبان اولویت 
کمیسیون  آیا  که  نیست  معلوم  این رو  از  دارد. 
انتخابات علی رغم تمام مشکالتی که دارد، از پس 

مدیریت درست انتخابات بیرون خواهد آمد؟
خطر  کالن  سطح  در  بزرگ  چالش  سه  این 
برگزاری یک انتخابات ناکام و پر از چالش را بسیار 
محتمل کرده است. پیامد انتخابات بد بسیار سنگین 
شکست  پساانتخاباتی،  بحران  از  جدای  است. 
منجر  طالبان  به  قوی ترشدن  انتخابات  پروژ ه ی 
انتخابات یگانه دستاویز مردم است و در  می شود. 
این صورت این یگانه دست آورد و دستاویز مردم 
از بین خواهد رفت. حکومت به یک  گروه سیاسی 
که  است  چیزی  همان  این  شد.  خواهد  فروکاسته 

گروه طالبان به دنبال آن است.
شکست  سرافکندگی  که  است  این  ما  نظر 
نیست.  نهاد  یک  متوجه  تنها  انتخابات  پروژه ی 
تمامی طرف های دخیل در این زمینه مسئول است. 
کمیسیون  خود:  مسئولیت  ساحه ی  در  هرکس 
روند  تخنیکی  ظرفیت های  تمام  دارد  وضیفه 
انتخابات را مدیریت کند؛ نامزدان مسئولیت دارند 
با ارایه ی برنامه مردم را به آینده ی سیاسی امیدوار 
مردم  انتخابات  در  نمی تواند  کند. جامعه ی جهانی 
و  هدف  بزرگ ترین  بگذارد.  تنها  را  افغانستان 
افغانستان  در  آمدن  از  جهانی  جامعه ی  دست آورد 
و  انتخابات  بود.  مردم ساالر  یک  روند  ساخت 
مردم ساالری خواست مردم است. صلح هم که قرار 
است بیاید، باید اولین شرط آن احترام به  خواست 

مردم باشد؛ یعنی انتخابات و جمهوریت.

نهمین  روز:  اطالعات 
نمایندگان  میان  مذاکرات  دور 
امریکا و گروه طالبان که پس 
 31( پنج شنبه  روز  چاشت  از 
قطر  پایتخت  دوحه،  در  اسد( 
آغاز شده بود، پس از یک روز 
از  جمعه  دیروز  شام  توقف، 

سر گرفته شد.
مجاهد،  ذبیح اهلل 
در  طالبان  گروه  سخن گوی 
است  گفته  تویتری  پیام  یک 
که جریان این مذاکرات دیروز 
جمعه  روز  رخصتی  دلیل  به 

متوقف بود.
»امروز  بود:  نوشته  او 
مناسبت  به  مذاکرات  جریان 
متوقف  جمعه  روز  رخصتی 
شام  نماز  از  بعد  البته  است، 
می شود  آغاز  پس  مذاکرات 
که تا ناوقت شب ادامه خواهد 

داشت. ان شاءاهلل«
امریکا  مذاکرات  نهم  دور 
و طالبان در چارچوب دهمین 
سفر زلمی خلیل زاد، نماینده ی 
خارجه ی  وزارت  ویژه ی 
افغانستان  صلح  برای  امریکا 

گفت وگوهای  تسهیل  برای 
شده  آغاز  کشور  این  صلح 

است.
سخن گوی گروه طالبان دو 
روز پیش گفته بود که ریاست 
این  گفت وگوکننده ی  هیأت 
گروه را در این دور مذاکرات 
استانکزی  عباس  شیرمحمد 
همچنان  او  دارد.  دوش  به 
امریکا  جانب  از  که  بود  گفته 
جنرال  و  خلیل زاد  زلمی 
اسکات میلر، فرمانده نیروهای 
امریکایی در افغانستان شرکت 

دارند.
روز  خلیل زاد  زلمی 
 29( گذشته  هفته ی  سه شنبه 
را  سفرش  دور  دهمین  اسد( 
گفت وگوهای  تسهیل  برای 

صلح افغانستان آغاز کرد.
امریکا  خارجه ی  وزارت 
در آن زمان در اعالمیه ای گفته 
قرار  خلیل زاد  آقای  که  بود 
سفرش  این  جریان  در  است 
از قطر و افغانستان دیدن کند.

شده  تصریح  اعالمیه  در 
جریان  در  خلیل زاد  که  بود 

نهمین  دوحه،  به  سفرش 
را  طالبان  با  گفت وگوها  دور 
تالش  یک  از  بخشی  به عنوان 
صلح  روند  تسهیل  برای  کلی 
از  افغانستان  در  ختم جنگ  و 

سر می گیرد.
همچنان گفته شده بود که 
نمایندگان  با  دیدار  از  پس  او 
طالبان در دوحه، به کابل رفته 
و با رهبری دولت افغانستان در 
آمادگی ها  و  صلح  روند  مورد 
گفت وگوهای  آغاز  برای 

بین االفغانی مشوره می کند.

نهمین دور مذاکرات امریکا و طالبان پس از یک روز وقفه، از سر گرفته شد

غنی،  محمداشرف  هرات:   – روز  اطالعات 
رییس جمهور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
دیروز )جمعه، 1 سنبله( در سفری به والیت هرات در جمع 
هواداران خود ظاهر شده و گفته است که »امارت اسالمی« 
افغانستان  در  جمهوری«  »نظام  جایگزین  هیچ گاه  طالبان 

نخواهد شد.
آقای غنی همچنان گفته است که در صورت نبود نظام 
خواهند  رعیت  کشور  این  مردم  افغانستان،  در  جمهوری 
شد. او افزوده است: »بیایید تعهد کنیم که انقطاع نظام را 
اجازه نمی دهیم و جمهوری افغانستان را دوامدار می کنیم.«

او پیش از این نیز گفته بود که با هیچ گروهی روی نظام 
جمهوری افغانستان بحث نخواهد شد و طالبان مجبورند 

که یک راه حل سیاسی را انتخاب کنند. او تأکید کرده بود 
که طالبان هرگز نمی تواند یک نظام بزرگ را سقوط دهد.

از سویی هم رییس جمهور غنی گفته است که »خوارج« 
و گروه داعش نمی توانند جنگ های مذهبی را در افغانستان 
در  پیروزی  در صورت  که  کرد  تأکید  او  کنند.  راه اندازی 
در  استقرار صلح  میزان،  ریاست جمهوری ششم  انتخابات 

افغانستان در اولویت کاری اش خواهد بود.
در  اولویت  به عنوان  صلح  به  حالی  در  غنی  آقای 
بیستم  تاریخ  به  او  که  می کند  تأکید  آینده اش  حکومت 
اسد در سخنرانی عیدی اش با اشاره ی تلویحی به اولویت 
انتخابات نسبت به صلح گفته بود حکومت وحدت ملی 
که آخرین روزهای عمرش را می گذارند، نمی تواند روی 

مسایل پیچیده و دشوار مثل صلح، تصمیم بگیرد. ازاین رو 
نیاز است که انتخابات برگزار شود و دولت منتخب و با 

صالحیت آینده در مورد صلح تصمیم بگیرد.
از سویی هم رییس جمهور غنی دو شب قبل )پنج شنبه، 
31 اسد( در یک گفت وگوی ویژه با تلویزیون طلوع نیوز 
نیز گفته بود که توافق صلح تنها میان حکومت افغانستان و 
طالبان امضا خواهد شد، زیرا به گفته ی او، مذاکرات میان 

نمایندگان امریکا و طالبان حیثیت حقوقی ندارد.
نمایندگان امریکا و گروه طالبان پیش از این هشت بار 
باهم مذاکره کرده و دور نهم مذاکرات شان در جریان است. 
انتظار می رود در این دور مذاکرات دو طرف به توافق نهایی 

دست یابند.

اخیـر  راکت پراکنی هـای  دنبـال  بـه  روز:  اطالعـات 
پاکسـتان به بخش هایـی از والیت کنر افغانسـتان، حمداهلل 
محـب، مشـاور امنیـت ملـی کشـور از تمـام ارگان هـای 
امنیتـی و ادارات مربوطـه خواسـته اسـت کـه در برابـر 
انعطاف پذیـری  سـرحدی«  »موضوعـات  کوچک تریـن 

نداشـته و آن را جـدی بگیرنـد.
دفتـر شـورای امنیـت ملـی در اعالمیه ای گفته اسـت 
کـه آقـای محب ایـن اظهـارات را دو روز قبل )پنج شـنبه، 
31 اسـد( در یـک نشسـت امنیتـی در کابـل مطـرح کـرده 
اسـت. در اعالمیـه بـه نقل از محـب همچنان آمده اسـت: 
»قـوای مسـلح افغانسـتان مکلـف بـه حفاظـت و دفـاع از 
تمامیـت ارضی کشـور بـوده و هر  نـوع موضوعات پیش 

آمـده در ایـن خصـوص را جـدی می گیرند.«

مشـاور امنیـت ملـی همچنـان بـه ارگان هـای امنیتـی 
کشـور هدایت داده اسـت که تمامی تخطی هـای مرزی به 
ویـژه موضوعـات مربوط به خط فرضی دیورند را مسـتند 
و بـرای تصمیم گیـری در مـورد آن در نشسـت آینـده ی 
امنیتـی مطـرح کننـد. آقـای محب از کشـورهای همسـایه 
نیز خواسـته اسـت کـه راه را برای منازعـات هموار نکرده 

و براسـاس اصـول »روابـط بیـن دول« عمـل کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـرا مقام  هـای محلـی در 
والیـت کنـر بـه رسـانه ها گفته انـد کـه نظامیان پاکسـتانی 
حـدود 2۰۰ راکـت را بـه ولسـوالی شـلتن ایـن والیـت 

کرده  انـد. پرتـاب 
بـه دنبـال آن، حکومـت افغانسـتان راکت پراکنی هـای 
پاکسـتان در خـاک افغانسـتان را محکـوم کـرده و گفتـه 

بـود که ایـن عمـل پاکسـتان در مخالفت صریح بـا اصول 
بین المللـی اسـت.

ریاسـت جمهوری  سـخن گوی  صدیقـی،  صدیـق 
در یـک پیـام تویتـری نوشـته بـود: »حکومـت افغانسـتان 
راکت پراکنی هـای اخیـر پاکسـتان را بـر خـاک افغانسـتان 
بـه گونـه ی شـدید محکـوم می کند. به بـاور مـا این عمل 
پاکسـتان، در مخالفـت صریح بـا اصـول بین المللی بوده و 
نشـانه ای از عـدم تعهـد این کشـور در امر تأمیـن صلح و 

ثبـات در افغانسـتان و منطقـه می باشـد.«
از سـویی هـم راکت پراکنی هـای اخیـر پاکسـتان در 
حالـی صـورت گرفته اسـت کـه افغانسـتان باری بـه دلیل 
بـه  افغانسـتان،  خـاک  بـه  راکت پراکنی هـا  ایـن  ادامـه ی 

سـازمان ملـل متحـد شـکایت کـرده بـود.

محب به ارگان های امنیتی: 
کوچک ترین »موضوع« مرزی را جدی بگیرید

محمـد  روز:  اطالعـات 
وحـدت  رهبـر حـزب  محقـق، 
و  افغانسـتان  مـردم  اسـالمی 
انتخاباتـی  تیـم  پیشـین  معـاون 
رهبـری  بـه  اعتـدال«  و  »صلـح 
می گویـد  اتمـر  محمدحنیـف 
کـه فعالیـت ایـن تیـم انتخاباتی 
به خاطـر اولویـت دادن بـه صلح 

شـد. متوقـف 
دیـروز  محقـق  آقـای 
)جمعـه، 1 سـنبله( در همایشـی 
از  رسـمی  به صـورت  کابـل  در 
تیـم انتخاباتی »صلـح و اعتدال« 

جـدا و به تیـم انتخاباتـی »ثبات 
و همگرایـی« بـه رهبـری عبداهلل 

پیوسـت. عبـداهلل 
ایـن همایـش گفـت  او در 
اعتـدال«  تیـم »صلـح و  کـه در 
بـاور بـه ایـن بـود کـه بـه صلح 
اولویـت داده شـود و بـه همیـن 
دلیـل فعالیت انتخاباتـی این تیم 

شـد. متوقف 
آقـای محقـق افـزود کـه او 
بـه ایـن بـاور اسـت کـه صلح و 
انتخابـات بایـد همزمـان به پیش 

شـود. برده 

او در ایـن همایـش از تمـام 
از  به ویـژه  افغانسـتان  مـردم 
کـه  خواسـت  خـود  هـواداران 
بـرای پایـان دادن بـه تبعیـض و 
و  ثبـات  تیـم  از  انحصارطلبـی 
ششـم  انتخابـات  در  همگرایـی 

کننـد. حمایـت  میـزان 
کریـم  هـم،  سـویی  از 
عالـی  رییـس شـورای  خلیلـی، 
صلـح و رهبـر حـزب وحـدت 
ایـن  در  افغانسـتان  اسـالمی 
تلویحـی  اشـاره ی  بـا  همایـش 
بـه دخالـت حکومـت در رونـد 

مسـئوالن  کـه  گفـت  انتخابـات 
را  مـردم  والیـات  در  محلـی 
مجبـور می کننـد کـه به نفـع تیم 

کننـد. کمپیـن  حاکـم 
کـه  افـزود  خلیلـی  آقـای 
دولـت  رهبـری  تحـت  صلـح 
بـرای  و  نـدارد  امـکان  کنونـی 
بـه  صلـح  بـرای  زمینـه  ایجـاد 

اسـت. نیـاز  اوضـاع  تغییـر 
حالـی  در  محقـق  محمـد 
حمایـت اش را از تیـم انتخاباتی 
ثبـات و همگرایـی بـه رهبـری 
عبـداهلل عبـداهلل اعـالم کـرد کـه 

او پیـش از ایـن به حیـث معـاون 
»صلـح  انتخاباتـی  تیـم  در  دوم 
و اعتـدال« حضـور داشـت، امـا 
هفدهـم  تاریـخ  بـه  تیـم  ایـن 
انتخاباتـی اش  کارزارهـای  اسـد 
بـه  را  افغانسـتان  سراسـر  در 
ایـن  درآورد.  تعلیـق  حالـت 
اعالمیـه ای  در  انتخاباتـی  تیـم 
ایـن  دلیـل  کـه  بـود  گفتـه 
تصمیـم »خدشه دارشـدن اعتبـار 
اقدامـات  به دلیـل  انتخابـات 
تیـم  بی باکانـه ی  و  غیرقانونـی 

اسـت. بـوده  حاکـم« 

محقق: 
تیم انتخاباتی »صلح و اعتدال« به خاطر اولویت دادن به صلح از هم پاشید
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صدای فیر تفنگچه در 
فضا پیچید. جواد با رو به 
زمین خورد و شروع کرد 
به نعره کشیدن. با فیر دوم 
تفنگچه جواد یک بار تکان 
خورد و چند بار ِخرِخر زد و 
آرام شد. خون سیاه گون از 
بغل چپ و زیر صورت جواد 
بر کف ریگی سنگر منتشر 

شد.

بـه خانه هـای خـود برونـد. سـه نفـر که در 
سـنگر بماننـد کافـی اسـت.« 

کـه  نفـر  هشـت  آن  »به جـای  گفتـم: 
می آینـد؟« دیگـری  کسـان  می رونـد 

مـن  نیسـت.  گـپ  هیـچ  »نـه،   -
می مانـم بـا دو نفـر دیگـر. در عیـد قبلی هم 
سـه نفـر ماندنـد. هیـچ گـپ نشـد. امسـال 

می مانـم.« هـم  خـودم 
آصف پهلوان گفت:

کـه  بگویـم  جـواد  بـه  »می خواهـم 
بـرود و دیگـر بـه سـنگر برنگـردد. امـا از 
روی خـوی و بـوی او حـدس می زنـم کـه 

کنـد.« سرکشـی 
واقعـا هـم همین طـور شـد. پهلـوان بـه 

گفت: جـواد 
طـرف  از  »تـو 
در  بـرو  آزادی.  مـن 
بعـد  بـاش.  منطقه ی تـان 
از عیـد نیـا. دیگـر هیـچ 

نیـا.« سـنگر  بـه 
بی درنـگ  جـواد 

داد: جـواب 
همـه  هسـتم.  »مـن 

برونـد.« می تواننـد 
قبـل  روز  یـک 
محمدعلـی،  عیـد  از 
ناظـر  قیـوم،  شـیراحمد، 
شـکراهلل،  حمیـد،  منقـه، 
رفتنـد.  غـالم  و  قـادر 
روی  از  آفتـاب 
قریه هـای دور و تپه های 

بـر  هنـوز  امـا  بـود.  کشـیده  دامـن  خاکـی 
سـنگر مـا در بلندی کـوهِ ُچکریتـو می تابید. 
ترسـناک تر و  رفتـن همراهـان سـنگ ها  بـا 
دره هـای پاییـن کـوه سـیاه تر از عصرهـای 
پهلـوان  و  مـن  می آمدنـد.  نظـر  بـه  قبلـی 
آصـف ده-دوازده متـر دورتـر از بوجی هـا 
سـرهای مان را در سـایه ی سـنگ گرفتـه و 
پاهـای خـود را در نـور آفتـاب دراز کـرده 

گفـت: آصـف  پهلـوان  بودیـم. 
»بـا شـناختی کـه مـن از ایـن آدم پیـدا 
کرده ام، امشـب مـن و تو را با کالشـینکوف 

غـار غـار می کنـد.«
ایـن سـخن آصف پهلـوان مرا ترسـاند. 
امـا گویی سـخن تـازه ای نبود و فقـط همان 

جملـه ای را کـه در ذهـن من ترتیـب ناقصی 
داشـت و پیوسـته تکرار می شـد، به صورت 
کامل تـر بازگـو می کـرد. پایـم را جمع کردم 
و بـا لحنـی که ترسـم را برمال نکنـد، گفتم:

»هه هه هه. چطور؟«
پهلـوان بـه قلـه ی کـوهِ روبـه رو چشـم 
دوخـت و چیـزی نگفـت. سـوالم را تکـرار 

کـردم. بـاز جـواب نـداد. گفتم:
غـار  غـار  را  مـا  او  کـه  مرده ایـم  »مـا 

کنـد؟«
آصف پهلوان گفت:

»چـه کار می توانـی؟ در یـک ثانیه روی 
و  می دهـد  دور  طرفـت  را  کالشـینکوف 
ضربـه می کنـد. بعـد از لنگـت می گیـرد و از 
سـر ایـن سـنگ ها پاییـن می انـدازد. در صد 
سـال هم کسـی خبر نخواهد شـد کـه جواد 

چـه کار کرد.«
بـه درون سـنگر کـه برگشـتیم، معلـوم 
بـود کـه کسـی بـرای شـام چیـزی نخواهـد 
پخـت. نـه از جواد چنـان انتظـاری می رفت 
بـاره  ایـن   و نـه مـن و آصـف پهلـوان در 
تصمیمـی گرفتـه بودیـم. هـوای کـوه هنـوز 
روشـن بود. جـواد دسـتمال چارخانـه ای را 
کـه شـب و روز بـه سـر خـود می بسـت باز 
کـرده بـود و مثـل همیشـه بـه بوجـی آبـی 
کمرنگـی کـه نزدیـک دهانـه ی سـنگر بـود 
تکیـه داده بـود. بـدون دسـتمال چهـره اش 
جـای  می رسـید.  به نظـر  مالیم تـر  و  پیرتـر 
دایـره ای  درشـتش  موهـای  بـر  دسـتمال 
به جـا گذاشـته بـود. پهلـوان آصـف دو سـه 
بـار خاموشـانه تـا نزدیـک جـواد قـدم زد و 
برگشـت و سـرانجام رو بـه جـواد کـرد و 

: گفت
»مـن می خواهم با تو گپ بزنم.«

جـواد روبـه روی خـود را نـگاه می کرد. 
چیـزی نگفت. 

»جـواد، در کابـل، در کارته سـخی، یک 
نفـر زن گفتـه بـه مـن دشـنام داد. بـا چاقـو 

روده اش را کشـیدم.«
نفرت آلـودی  نـگاه  پهلـوان  بـه  جـواد 

کـرد و گفـت:
»سر ما خدمتی باشد.«

پهلوان دسـت چـپ خود را بـر موهای 
مورچه پـای سـیاه و پرپشـت خـود کشـید و 

: گفت
»ببیـن جـواد، بـه مـن گفتند کـه مرا زن 
گفتـه َدو زده ای. می دانـم دروغ اسـت. ولـی 

بـاز متوجـه زبانت باشـی خوب اسـت.«
جـواد کالشـینکوف خـود را کنـار خود 
خوابانـد، دسـتمال چهارخانـه ی خـود را از 
سـر بوجی برداشـت و شـروع کرد به بسـتن 

آن بـر سـر خود. 
َدو  »مطمیینـم  گفـت:  پهلـوان  آصـف 

نزدهـای...«
جواد بسـتن دستمال را متوقف کرد. 

َدو  زنـت  بـه  »اگـر 
داده باشـم از دسـتت چه 

می آیـد؟«
پهلـوان بلنـد خندید 
جـواد  بـه  آرامـی  بـه  و 
نزدیـک شـد و در همان 
می خندیـد  کـه  حـال 

گفـت:
هیـچ!  »هیـچ! 
فرامـوش کـن. فرامـوش 
در  جـان.  جـواد  کـن 
جبهـه از ایـن آزردگی ها 
پیـش می آیـد. مـن قلب 
مـن  بـرای  دارم.  کالنـی 

شـما...« همـه ی 
بعـد، بـدون آن کـه 
جملـه ی خـود را تمـام کنـد خـم شـد و بـا 
یـک حرکـت سـریع کالشـینکوف جـواد را 
از کنـارش برداشـت و دورتر ایسـتاد و فورا 

: گفت
»نترس. نترس.«

جیـب  از  را  خـود  تفنگچـه ی  پهلـوان 
واسـکت نظامی خاکـی خود بیـرون آورد و 
کالشـینکوف جـواد ر ا بـه مـن داد. جواد با 

لحـن اعتراض آمیـز گفـت:
»تفنـگ مرا چرا به او می دهی؟«

من گفتم:
»حالی باز اعصابش...«

امـا آصـف پهلـوان حرف مـرا قطع کرد 
و بـر سـر جواد فریاد کشـید:

»زن گفته َدو می زنی ها؟«
می خواسـت  و  شـد  نیم خیـز  جـواد 
پهلـوان  امـا  شـود،  بلنـد  خـود  جـای  از 
تفنگچـه ی خـود را طـرف او گرفـت و بـا 
گفـت: می لرزیـد،  خشـم  از  کـه  صدایـی 

بنشـین  گفتـم  بنشـین!  نخـور!  »تـکان 
سـگ!« اوالد 

و  کـردم  جمـع  را  جرأتـم  تمـام  مـن 
بـدون آن کـه بـه معنـای کلمات خـود توجه 

کنـم، گفتـم:
»امروز آخرین روز عمرت است.«
جواد سـر پا نشست. پهلوان گفت:

»کسی که زن مرا دو بزند...«
کـرد.  کوتاهـی  پهلـوان  آصـف  نفـس 
بی قـرار بـود و درحالی کـه بـا تفنگچـه کمی 
به سـوی جـواد خـم شـده بـود، ادامـه داد:

»کسـی کـه زن مـرا َدو بزنـد، مـن بـه 
می زنـم.« چـوب  خاندانـش  کـون 

اکنـون  بـود،  آرام  تـا حـاال  کـه  جـواد 
خـوب  وضعیـت  کـه  بـود  شـده  متوجـه 
نیسـت. ایـن را می شـد از تبسـم زهرآگینـی 
فهمیـد کـه بـر چهـره اش ظاهـر شـده بـود. 

آصف پهلوان گفت:
»بگو ُگه خوردم.«

من دخالت کردم و گفتم:
»پهلوان، گمش کن. بس است.«

پهلـوان ایـن بـار بلندتر و خشـمگین تر 
: گفت

»بگو ُگه خوردم.«
جواد با صدای ضعیفی گفت:

»ُگه خوردم.«
»بگـو بر پدر خود لعنت کردم.«

»بر پدر خود لعنت کردم.«
»بگو بر نُه پشـت خود لعنت کردم.«

»لعنت کردم به نُه پشـت خود.«
»بگو هزاربار ُگه خوردم.«

»هزار بار ُگه خوردم.«
»بگـو دیگر این ُگه را نمی خورم.«

»دیگر این ُگه را...«
صـدای فیـر تفنگچـه در فضـا پیچیـد. 
جـواد بـا رو بـه زمین خـورد و شـروع کرد 
بـه نعره کشـیدن. بـا فیـر دوم تفنگچـه جواد 
یـک بار تـکان خـورد و چند بـار ِخرِخر زد 
و آرام شـد. خـون سـیاه گون از بغـل چپ و 
زیـر صـورت جـواد بـر کـف ریگی سـنگر 

شد.  منتشـر 
 ***

به پهلوان آصف گفتم:
»بیسـت ودو سـال گذشـته از آن وقـت. 
بـه مـن، بـه تـو و بـه خـدا معلـوم اسـت 
کـه کـی سـر جـواد فیـر کـرد. هرچـه بـود 
گذشـت. ناحـق شـهید شـد. ناحـق شـهید 

نشـد؟«
پهلوان آصف گفت:

کـه  تـو  بزنمـش.  نمی خواسـتم  »مـن 
گفتـی امـروز آخرین روزت اسـت، مطمیین 
شـدم کـه اگـر مـن نزنـم تـو می زنـی اش.«

را  پاسـخش  مـن  کـه  آن  از  پیـش  و 
داد: ادامـه  بدهـم، 

»جسـدش را تو از کوه پایین انداختی.«
دره  بـه  را  مـرده اش  »مـن  گفتـم: 

» . ختـم ا ند ا
طـوری  حالـی  دیگـر،  »خـوب  گفـت: 
پیغمبـر  یوسـف  کـه  می کنـی  ادا  و  اکـت 

باشـی.«
فکـر کردم حـاال بحث کـردن در آن باره 
چیـزی را تغییـر نمی دهـد. برای تغییر مسـیر 

پرسیدم: صحبت 
»مـادر اوالدهـا می دانسـت کـه سـرطان 

دارد؟«
آصـف پهلـوان دسـت چپ خـود را بر 
موهـای مورچـه پـای سـفید خـود کشـید و 

: گفت
رقـم  رقـم  بودیـم  پاکسـتان  در  »تـا 
چیزهـا برایـش گفتیـم کـه نفهمـد. این جـا 
کـه آمدیـم داکترهـا به خـودش گفتنـد. زیاد 
عـذاب نکشـید. آب و دانـه اش در ایـن دنیا 
تمـام شـده بـود. حالـی مصیبـت این اسـت 
کـه قبرهـای مـا جـدا شـدند. این هـا انسـان 
نیسـتند. رحـم ندارنـد. فقـط بـه پـول فکـر 

می کننـد. پـول پـول پـول«.
وقتـی از خانـه ی آصـف پهلـوان بیرون 
آمـدم، آفتـاب از سـر شـهر رازویـل رفتـه 
آسـمان  از  کـه  طیـاره ای  بال هـای  بـود. 
می گذشـت، در نـور آفتـاب بـرق می زدنـد. 

بخش دوم و پایانی
بیسـت ودو سـال گذشـته بـود. آصـف 
پهلـوان بـه شـهر رازویـل اتالنتـا در امریـکا 
مهاجـر شـده بـود. همسـرش یـک مـاه پس 
از ورود بـه امریـکا از دنیا رفتـه بود. دفعه ی 
پیـش کـه به دیدنـش رفته بـودم، گفتـه بود:
خـاک  در  و  باشـد  کاشـتنی  زن  »اگـر 
بهشـت بکاری اش، باز گل بیگم نمی شـود.«

ایـن بـار که بـه دیدنـش رفتـم عصبانی 
ناراحـت  از دسـت پسـر کالن خـود  بـود. 

گفت: بـود. 
»مـادرش کـه از دنیـا رفت، چنـد بار به 
ایـن گفتم کـه برای من هم یـک قبر در کنار 
قبـر مـادر خود بخـرد. حاال به مـن می گوید 
کـه آن سـازمانی کـه قبر می فروشـد گفته که 

قبـر مـن در کنار گل بیگم نیسـت.«
گفتم: »خوب، شکایت کنید.«

گفـت: »نمی شـود. در کاغـذی کـه در 
روز خریـد قبـر داده انـد نوشـته اند کـه یـک 
شـماره قبـر را در همین گورسـتان برای من 
تضمیـن می کننـد، امـا تضمیـن نمی کننـد که 
حتمـا قبـر مـن در کنـار قبـر خانمـم باشـد. 
در روزش دقـت نکـرده . حالـی خیلی وقت 
گذشـته. نمی شـود. در هر دو طـرف قبر گل 

بیگـم مرده هـای دیگـر را گـور کرده انـد.«
کاغـذی  دسـتمال  بـا  پهلـوان  آصـف 

گفـت: و  کـرد  پـاک  را  خـود  اشـک 
»پـای ورق را امضـا کـرده. پسـرم امضا 

کرده.«
گفتم: »پهلوان، سخت نگیرید.«

گفـت: »گفتنـش آسـان اسـت. فکر کن 
کـه یـک عمـر بـا یـک عزیـز خـود زندگی 
کـرده باشـی و آخـر نگذارنـد حتـا قبـرت 
نزدیـک قبـرش باشـد. تـو فکـر کـن. ایـن 
انسـانیت اسـت؟ کـدام بی رحـم ایـن کار را 

می کنـد؟«.
گفتـم: »آدم کـه ُمـرد چـه فـرق می کنـد 
کـه جسـدش کنـار قبـر زنـش دفـن شـود 
گرگ هـا  کـه  شـود  انداختـه  دره  بـه  یـا 

بخورنـدش«.
پهلـوان آصـف در کـوچ چرمـی سـیاه 
خـود جابه جـا شـد و بـا آزردگـی گفـت:

»تـو نمی خواهـی وقتـی بمیـری در کنار 
عزیزانـت دفـن شـوی؟ ایـن قـدر گـرگ و 
دره هـم نگـو. کاش دسـت خـودت آلـوده 

نمی بـود«. 
مـن اول متوجـه منظـور آصـف پهلوان 
نشـدم. امـا پـس از یـک مکث اشـاره اش را 

 . م فهمید
پهلـوان، منظـورم قطعـا آن نبود.   -

نبـود.  خاطـرم  در  اصـال  آن 
در خاطـرت نبـود؟ مـن از یـک   -
نفـر دیگـر هم شـنیده ام کـه آن را بـر گردن 

انداختـه ای.  مـن 
قومانـدان صاحـب، مـن خـوش   -
سـال  چنـد  کنـم.  بـاد  را  کهنـه  کاه  نـدارم 
گذشـته؟ بیسـت سـال؟ بیسـت و یک سال؟ 
کـج  مـرا  گـپ  شـما  سـال.  دو  و  بیسـت 

 . یـد فهمید
کـج نفهمیـدم. همیـن لحظـه چه   -
کـردی؟ فکـر  طفـل  مـرا  تـو  گفتـی؟... 

حقیقـت آن اسـت کـه سـخن مـن در 
مـورد بـه دره انداختـن هیچ ربطـی به جواد 
بـه  نداشـتم  نداشـت. مـن اصـال عالقـه ای 

جـواد ضـرر زیـادی برسـد. 
 ***

افتـاد،  در خطـر  زمانـی  حیـات جـواد 
یـا مـن ایـن طـور فکـر می کنـم کـه او در 
یکـی از پرده هـای نمایـش عصبانیـت خـود 
یـک صنـدوق مرمـی را بـه سراشـیب کـوه 
انداخـت و وقتـی دیگـران بـه او گفتنـد کـه 
پیـش از آن کـه پهلـوان آصـف مطلـع شـود 
بـرود و آن مرمی هـا را جمـع کنـد و پـس 

بیـاورد، جـواب داد:
یـک چیـز  را هـم  پهلـوان  زِن  »حالـی 
ایـن  بـه  برویـد  حـاال  همیـن  می گویـم. 
حرامـی بگوییـد کـه جـواد مرمی هـا را بـه 

انداختـه.« دره  تـه 
فـردای آن روز، مـن نـه بـه ایـن خاطر 
کـه از جـواد آزرده بـودم بلکـه بـه خاطـر 
جلوگیـری از مشـکالت بیش تـر در سـنگر 
ماجـرا را بـرای پهلـوان نقـل کـردم. پهلوان 
می خواسـت فـورا حسـاب جـواد را جمـع 
کنـد. آصـف پهلـوان کـه از حسـاب جمـع 
کـردن سـخن می گفـت، معمـوال منظـورش 

کشـتن بـود. امـا مـن جلویـش را گرفتـم. 
سـه هفتـه بعـد، آصـف پهلـوان بـه من 

: گفت
»چنـد روز بعـد عیـد اسـت. در عیـد، 
روز  دو-سـه  بـرای  می تواننـد  نفـر  هشـت 

جدایـان
سخیداد هاتف  
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دست کم 33 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است 
و 28 روز از زمان آغاز کمپین های انتخاباتی گذشته است. اما برخالف انتخابات های 
گذشته، این بار تبلیغات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان کم رنگ است و 
گمانه زنی ها در خصوص برگزارنشدن انتخابات نیز بر فضای موجود سایه افکنده است. 
برخی ها همزمانی روند گفت وگوهای صلح امریکا و طالبان با انتخابات پیش رو را دلیل 
اصلی کم رنگ بودن کمپین های انتخاباتی می خوانند؛ گفت وگوهایی که ماه هاست در 
قطر میان زلمی خلیل زاد، فرستاده ی ویژه امریکا برای صلح افغانستان و هیأت سیاسی 

طالبان جریان دارد.
انتخابات ریاست جمهوری امسال از هر نگاه برای افغانستان حیاتی است؛ زیرا 
دوره ی قانونی حکومت وحدت ملی کنونی که در رأس آن رییس جمهور اشرف غنی 
قرار دارد، به پایان رسیده است. از سوی دیگر برگزاری انتخابات تداوم دموکراتیک بودن 
نظام سیاسی افغانستان را تضمین می کند. مردم افغانستان در هژده سال پسین برای 
داشتن یک نظام دموکراتیک مبتنی بر آرای شهروندی، قربانی های بی شمار داده اند و 
برای ارج گذاشتن به این فداکاری شهروندان کشور، برگزاری انتخابات حتمی است. اما 
آنچه قابل بحث است پیامد انتخابات ششم میزان است و نتایج حاصل از این انتخابات 

با اما و اگرهایی به همراه است.
ریاست جمهوری  انتخابات  چهارمین  میزان،  ششم  ریاست جمهوری  انتخابات 
است که پس از سقوط امارت اسالمی افغانستان برگزار می شود. افغانستان در سال 
1393 برای نخستین بار روند انتقال مسالمت آمیز قدرت را در تاریخ خود تجربه کرد 
و زمینه ی این گذار از طریق برگزاری انتخابات فراهم گردید. بررسی انتخابات های 
گذشته نشان می دهد که افغانستان در دو دهه ی اخیر به ندرت انتخابات خوب و بدون 
اشکال داشته است و بدون شک انتخابات ریاست جمهوری 1393یکی از پرتقلب ترین 

و جنجالی ترین انتخابات ها در هژده سال اخیر بوده است. 
اتهام تقلب گسترده از سوی نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم، 
افغانستان را در آستانه ی یک بحران سیاسی جدی قرار داد و سرانجام بن بست موجود با 

رضا، دارد صاحب پا می شود. عادت کردن با پای مصنوعی جدید برایش سخت 
است؛ اما نه به سختی بی پایی. حاال چه کسی می تواند بگوید که احساس رضا هنگام 
راه رفتن، قیمتش چند است و کدام نهادی چنین حس های زندگی بخشی را می تواند 

برای معلوالن افغانستان هدیه کند؟
صلیب سرخ در افغانستان تنها مرکزی است که به دلیل ارایه ی خدمات اولیه، برای 
بخش قابل مالحظه ای از مردم افغانستان تبدیل به خانه ی امید شده است. کم از کم 18۵ 

هزار معلول زیر پوشش برنامه های این نهاد بین المللی قرار دارد. 
از مرکز صلیب سرخ  امیرمحمد، 4۵ ساله روی صندلی چرخ دار در گوشه ای 
نشسته است. او که دو پایش را در انفجاری در شهر کابل از دست داده، منتظر است 
که پاهای جدیدش را تحویل بگیرد. پاهای مصنوعی را که بخش ارتوپیدی صلیب 
سرخ برای امیرمحمد ساخته، سنگین است، اما او مجبور است رفته رفته با آن کنار بیاید. 
»من یک کارگر ساده و فقیرم. وقتی داشتم به مهمانی خانه ی یکی از خویشاوندانم 
می رفتم، انفجار شد... تا چشم باز کردم خودم را در شفاخانه یافتم. خودم را سبک 

احساس می کردم. بعدها متوجه شدم که هر دو پایم قطع شده است«.
امیرمحمد، بلکه از مردم  از  تنها  افغانستان نه  چهار دهه جنگ و خشونت در 
افغانستان قربانی های فراوان گرفته است. از سال 198۷ که صلیب سرخ فعالیتش را در 
افغانستان آغاز کرده تا ماه جون امسال، 4۶ هزار و 843 نفر در جنگ و انفجار اعضای 
بدن شان را از دست داده اند و بیش از 138 هزار نفر دیگر از پیامدهای جنگ معلول و 
فلج شده اند. البته این تنها بخشی از آمار معلوالن افغانستان است که در این نهاد ثبت 

شده است.
گسترش دامنه ی جنگ و رشد افراط گرایی همچنان قربانی می گیرد و ساالنه افراد 

این احتمال وجود دارد که رای دهندگان کم تری در انتخابات شرکت کنند و انتخابات 
سراسری برگزار نشود. 

او گفت در این صورت مشارکت مردم اگر با انتخابات پارلمانی 139۷ قیاس شود، 
احتمال این وجود دارد که در حدود سه میلیون رای دهنده در انتخابات شرکت کنند. در 
یک کشوری که گفته می شود که بیش از 3۰ میلیون نفر نفوس دارد و 1۶ میلیون نفر 
واجد شرایط رای، سه میلیون نفر از حق رای خود استفاده می کنند، »شاید امکانات این 

وجود داشته باشد که یکی از نامزدان بیش تر از 1.۵ میلیون رای را کسب کند.«
اما  می شود،  برگزار  انتخابات  که  است  این  عاصی  تمیم  احتمالی  سناریوهای 
افغانستان با بحران مشروعیت روبه رو می شود و از بطن این سناریو یک اداره ی موقت 
به وجود خواهد آمد. او گفت سناریوی دوم این است که انتخابات برگزار خواهد شد 
و »بحران مشروعیت احتماال شکل خواهد گرفت. برای جلوگیری از حاشدن بحران 

مشروعیت، یک نسخه ی دوم حکومت وحدت ملی شکل خواهد گرفت.«
آقای عاصی در بخشی از صحبت های خود به پراکندگی قشر سیاسی افغانستان 
در خصوص انتخابات و رفتن انتخابات به دور دوم اشاره کرد و گفت: »به لیست 
رأی دهندگان نگاه کنید. نُه میلیون نفر است. دو میلیون آن مشکالت دارد و آدم های 
خیالی است. از هفت میلیون باقی مانده، شش صد یا هفت صد هزار آن مشکل دارد. 
اگر میزان انتخابات پارلمانی گذشته را قیاس کنیم، سه میلیون رای دهنده را بین 1۷ نامزد 
تقسیم کنید. یک نامزد با ۵۰۰ هزار رای می تواند رییس جمهور شود. این اساس بحران 
مشروعیت را در افغانستان رقم می زند. ولو هم که یک نامزد 1.۵ میلیون رای ببرد، آیا 
این نامزد می تواند با 1.۵ میلیون رای، از 33 یا 34 میلیون نفوس افغانستان نمایندگی 

کند.«
سایه ی صلح بر سر انتخابات

نیز دچار  را  افغانستان  مردم  انتخابات  و  روند صلح  در حال حاضر همزمانی 
سردرگمی کرده است. هنوز کسی پاسخ روشن برای این سوال که اول صلح می شود 
یا انتخابات، ندارد. آنچه از نشست های امریکا با طالبان تا کنون رسانه ای شده است، 
این مسأله و گفته های مقام های ارشد  به توافق صلح است.  نزدیک شدن دو طرف 
امریکایی که می گویند صلح برای آنان در افغانستان اولویت دارد، به سردرگمی و 

پیچیدگی اوضاع افزوده است. 
یکی از سناریوهای احتمالی مورد بحث در میزگرد روز پنج شنبه احتمال تعویق 
انتخابات ریاست جمهوری به دلیل رسیدن به صلح با طالبان بود. عبداهلل احمدزی گفت 
یکی از سناریوها این است که انتخابات به تعویق بیفتد. او گفت: »یک سناریو در مورد 
انتخابات، سناریوی تعویق انتخابات به دلیل تاثیرگذاری مذاکرات صلح میان ایاالت 
متحده امریکا و طالبان و در آینده، مذاکرات صلح میان طالبان و افغانستان می باشد. 

به دلیل همین تاثیرگذاری، احتمال تعویق انتخابات وجود دارد.« 
نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز گفت که جامعه ی جهانی 
در حال حاضر دو کارت بازی را به صورت همزمان استفاده می کند و کارت های بازی 
صلح و انتخابات را همزمان در دست دارد. او گفت هنوز روشن نیست که جامعه 

جهانی به صلح افغانستان اولویت قایل است یا برگزاری انتخابات در آن.
او با بیان این که اگر انتخابات برگزار شود دروازه ی صلح با طالبان بسته می شود، 
گفت: »سناریوی چهارم این خواهد بود که امکان دارد موضع جامعه ی جهانی در مورد 
افغانستان تغییر پیدا کند و انتخابات به مثابه ی اولویت اول جامعه ی جهانی قرار گیرد. 
بنابراین سناریو، امکان دارد که زمینه برای برگزاری انتخابات و سپس تشکیل حکومت 

یا اداره ی سرپرست فراهم شود.«
تمیم عاصی نیز به پیچیدگی وضعیت کنونی و سرگردانی میان صلح و انتخابات 
اشاره کرد و گفت: »سناریوی سوم این است که مردم به سمت انتخابات پیش خواهند 
رفت، اما ایاالت متحده ی امریکا اعالم خواهد کرد که در مذاکرات با طالبان به توافق 
رسیده است و براین اساس، احتماال اولویت افغانستان قبل از این که انتخابات باشد، 

صلح باشد.«
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری میان 1۷ نامزد 
برگزار می شود. محمداشرف غنی، رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی از 
جمله نامزدان این دور انتخابات ریاست جمهوری اند. این دو نامزد در انتخابات 1393 
نیز دو دور باهم رقابت کردند، اما سرانجام نتیجه ی انتخابات در دور دوم میان دو طرف 
با چالش مواجه شد. در آن زمان کمیسیون انتخابات افغانستان هیچ نامزدی را برنده 
اعالم نکرد و گفت که براساس توافق سیاسی، اشرف غنی رییس جمهور و عبداهلل 

عبداهلل رییس اجراییه حکومت وحدت ملی خواهد بود.
همین مسأله یک بار دیگر پرسش های جدی را خلق کرده است که در صورت 
برگزاری انتخابات، آیا این افراد و سایر نامزدان پس از ششم میزان نتیجه ی انتخابات 
را می پذیرند یا خیر. سوال کلیدی دیگر است که آیا کمیسیون های انتخاباتی افغانستان 

می توانند تنش های احتمالی را مدیریت کنند یا نه.

به صورت  حاال  تا   198۷ سال  از 
مجموعی بیش از 18۵ هزار معلول تحت 
پوشش برنامه های این نهاد بین المللی قرار 
گرفته است. به گفته ی رویا موسوی، مسئول 
افغانستان ساالنه  نشراتی صلیب سرخ در 
به طور اوسط 1۰ هزار نفر به صلیب سرخ 
مراجعه می کند. سال گذشته ی میالدی 12 
هزار مریض به این نهاد مراجعه کرده است. 
صلیب سرخ حاال یک هزار و هشت 
کارمند دارد. طبق قانون تعدیل شده ی سال 
دارای  اشخاص  فقط  سازمان  این   ،1999
معلولیت را بعد از آموزش به عنوان کارمند 

استخدام می کند.
مشکالت  با  معلوالن  افغانستان  در 
متعددی مواجه اند و دولت برای معلوالن 
برنامه های حمایتی ناچیزی دارد. با این حال 
افرادی زیادی مثل امیرمحمد، عوض علی و 
رضا با حمایت سازمان بین المللی صلیب 

سرخ یا »I. C. R. C« صاحب پا، دست، قلب و زندگی می شوند. 
رضا پس از تمرین و صحبت کردن با داکتران، آماده ی راه رفتن با پای جدیدش 
می شود. همان طور که می خواهد قدم می گذارد به سمت بیرون تا برود دنبال کار و 
زندگی اش، می گوید: »وقتی پایم قطع شد، امید به زندگی را از دست داده بودم. تا این که 
به این جا آمدم و داکتران خدا خیرشان بدهد، برایم پای مصنوعی ساختند. حاال مثل روز 

اول شده، می توانم راه بروم و بدوم.«
داکتر جالل با لبخند طبیعی و ملیح با اشاره به رضا می گوید: »تا که توان داشته 
باشیم دست معلولین را می گیریم و کمک می کنیم تا راه بروند و با برنامه هایی که داریم 
تالش می کنیم تا معلولین دوباره در جامعه ادغام شوند و به عنوان یک انسان مورد 

احترام قرار بگیرند.« 

ایجاد حکومت وحدت ملی با میانجی گری جان کری، وزیر امور خارجه پیشین امریکا 
شکست. در آن زمان تنش سیاسی بر سر نتایج انتخابات زنگ خطر جدی را برای 

افغانستان به صدا در آورده بود. 
توماس جانسون در تحقیق خود زیرنام »افسانه ی دموکراسی انتخاباتی افغانستان؛ 
بی نظمی های انتخابات ریاست جمهوری 2۰14« به اعتراض پانزده هزار نفری هواداران 
عبداهلل عبداهلل اشاره کرده و نیز به نقل از حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی افغانستان که 
در آن زمان هماهنگ کننده ی کارزار انتخاباتی اشرف غنی بود، نوشته است: مشاوران 
غنی در مورد کشاندن صد هزار نفر به خیابان ها بحث کردند. غنی به روش آموزنده ی 
خود به آن ها گفت: »جنگ داخلی به طور متوسط 1۰ تا 1۵ سال طول می کشد و حتا 
در آن زمان پایان دادن به آن بسیار مشکل است. جنگ داخلی ما هنوز ادامه دارد. من 
می توانم تضمین کنم که فردا با راهپیمایی شما گلوله ی اول ]جنگ داخلی[ شلیک 

خواهد شد.«
پنج سال پس از آن روز، این نگرانی یک بار دیگر مطرح است که فردای برگزاری 
انتخابات در ششم میزان چه چیزی در انتظار افغانستان می تواند باشد. این نگرانی 
بیش تر زمانی می تواند قابل بحث باشد که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از همین 
حاال همدیگر را متهم می کنند که ممکن است در انتخابات آینده دست به تقلب بزنند. 
این اتهام بیش تر متوجه اشرف غنی است که نامزدان دیگر می گویند او برای برنده شدن 

دست به هرکاری خواهد زد.
هرچند در خصوص چگونگی آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
می شود خالصه ای  سعی  نوشتار  این  در  اما  است،  مطرح  بسیاری  پرسش های  نیز 
دیدگاه های کارشناسانه ی متخصصان انتخاباتی و پژوهش گرانی که در میزگرد »روز پس 
از انتخابات؛ سناریوهای پیش رو« مطرح شده است، به صورت خالصه بررسی شود. 
شرکت کنندگان میزگرد روز پنج شنبه، 31 اسد که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک 
افغانستان برگزار شده بود، دست کم روی چهار سناریوی احتمالی پس از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان بحث کردند. فرض این سخنرانان این بود که 

زیادی قطع عضو می شوند. صلیب سرخ تنها سال گذشته 22 هزار عضو مصنوعی تولید 
کرده و برای معلوالن توزیع کرده است.

مرکز اورتوپیدی صلیب سرخ به عنوان نمایندگی دایمی این سازمان در دامنه کوه 
تلویزیون در کابل قرار دارد. رییس این مرکز البرتوی ایتالیایی است و اکثر کارمندان و 

داکتران آن افغان  هستند.
داکتر جالل از داکتران باسابقه ی این مرکز است. او 2۷ سال پیش وقتی به عنوان 
مرکز  در  داکتر  به حیث  آموزش  و  درمان  از  بعد  کرد،  مراجعه  مرکز  این  به  معلول 
اورتوپیدی صلیب سرخ مقرر شد. داکتر جالل می گوید: »صلیب سرخ با تمام امکاناتش 
از تمام معلوالن حمایت می کند. جدای از این که چطور معلول شده است و توسط کی 

معلول شده است.«
یکی از مراجعه کنندگان صلیب سرخ که زنی است روی ویلچر، در مورد فعالیت 
این مرکز می گوید: »صلیب سرخ یک جایی خوب است. امکانات خوب در اختیار آدم 
قرار می دهد. اعضای مصنوعی رایگان می سازد. داکتران و کارمندانش رفتار خوبی دارند. 

کورس برگزار می کند که باسواد شویم... از این بیش تر چه کار کند؟«
با همه ی مشکالتی که در افغانستان سد راه سازمان های حقوق بشری وجود دارد، 
اما این سازمان عالوه ی تولید و توزیع اعضای مصنوعی، برای معلوالن، در قانون شان 
امتیازات ویژه ای را در نظر گرفته است: برگزاری کارگاه ها و کورس های آموزشی تا 
معلوالن با فراگرفتن آن بتوانند شغل پیدا کند؛ دادن قرضه های کوچک برای معلوالنی 
که دارای طرح و ایده های تجاری و اقتصادی باشند؛ خدمات درمانی خانه به خانه برای 
معلوالنی که حرکت نمی توانند. و در نظر گرفتن خوابگاه و کمک های غذایی برای 

معلوالنی که کار نمی توانند.

انتخابات در تاریخ معین آن برگزار می شود. 
برنده ی جنجالی

برخی از کارشناسان و پژوهش گران در میزگرد »روز پس از انتخابات؛ سناریوهای 
پیش رو« به این باورند که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در دور اول یک 
برنده ی مشخص دارد. احمد شجاع، رییس حمایت از روند صلح و مصالحه دفتر 
شورای امنیت به این باور است که دو پیش فرض برای طرح و بررسی سناریوهای پس 
از انتخابات وجود دارد. او گفت که پیش فرض اول این است که انتخابات در دول اول 
یک برنده ی واضح دارد و پیش فرض دوم این است که انتخابات در دور اول برنده 
واضح ندارد؛ اما با چانه زنی سیاسی »احتماال یک شخص پیروز انتخابات خواهد شد.«

عبداهلل احمدزی، رییس بنیاد آسیا در افغانستان به حساسیت انتخابات ششم میزان 
اشاره می کند و به این باور است که در صورت برگزاری انتخابات، میزان پایین مشارکت 
مردم در آن باعث خواهد شد تا یک نامزد در دور اول برنده شود. او در بخش دیگر 
از صحبت هایش گفت: »سناریوی آخر با احتمال باالتر این خواهد بود که انتخابات 
در دور اول برنده ی قطعی نخواهد داشت و انتخابات به دور دوم خواهد رفت ولی 
از لحاظ زمانی و مصادف شدن آن با فصل زمستان، دور دوم انتخابات در بهار 1399 
برگزار خواهد شد. این خالء زمانی، فرصت را برای طالبان بیش تر فراهم می کند تا بازی 

را به نفع خود در داخل افغانستان انجام دهد.«
تمیم عاصی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان با این پیش فرض که انتخابات 
برگزار می شود، چهار سناریوی احتمالی در فردای انتخابات را بررسی کرد. او گفت 
که سناریوی آخری این است که انتخابات با کم ترین میزان رای دهنده برگزار می شود. 
او گفت: »انتخابات برگزار خواهد شد، ولی کم ترین میزان رای دهندگان در انتخابات 
اشتراک خواهند کرد. بنابراین رییس جمهور با کم ترین آرای ممکن، با اتکا بر تقلب و 

مهندسی الکترونیک آرا )تورم رای( پیروز انتخابات خواهد شد.«
نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز چهار سناریوی احتمالی 
پس از برگزاری انتخابات را مطرح کرد. به گفته ی او، انتخابات برگزار می شود، اما 
دالیل سیاسی انتخابات را با چالش مواجه می کند و اگر انتخابات به دور دوم هم برود، 

انتخابات و مشروعیت آن با چالش مواجه خواهد شد.
او گفت: »سناریوی سوم به طور احتمالی این خواهد بود که انتخابات به دور دوم 
خواهد رفت. پیروز انتخابات اعالم خواهد شد، ولی این نتیجه از سوی دیگر تیم های 
انتخاباتی قابل پذیرش نخواهد بود و حامیان این تیم ها به سمت خشونت برای مخالفت 

با نتایج آرا خواهند رفت.«
بحران مشروعیت

یکی  اکنون  کشاند.  بحران  به  را  افغانستان   1393 ریاست جمهوری  انتخابات 
از نگرانی ها پیشامد وضعیت مشابه در فردای انتخابات ششم میزان است. یکی از 
سناریوهای احتمالی مورد بحث، خلق بحران مشروعیت است. عبداهلل احمدزی به 
این باور است که به دلیل کم رنگ بودن مبارزات انتخاباتی و تشدید تهدیدهای امنیتی، 

عوض علی ساکن کابل است و پایش را به دلیل بیماری از دست داده است. حاال 
زیر پوشش صلیب سرخ قرار دارد و به تازگی صاحب پای مصنوعی شده است: »از 

فعالیت و همکاری 3۰ ساله صلیب سرخ در افغانستان راضی هستم.« 
سازمان بین المللی صلیب سرخ تنها سازمانی است که در بخش معلوالن جنگی 
و غیرجنگی به گونه ی وسیع در افغانستان فعالیت می کند و بخِش زیادی از آن ها را 
زیر پوشش برنامه های حمایتی خود قرار داده است. فعالیت  بی طرفانه و بشردوستانه ی 
این سازمان در حال حاضر با چالش های نیز مواجه است. سرگلوله های منفجرنشده 
و افزایش دامنه جنگ و ناامنی، رشد داعش و آلوده شدن مناطق مختلف افغانستان با 
مین ها از چالش های عمده ی این سازمان است. با آن هم صلیب سرخ به خاطر مسایل 

بشردوستانه مصمم است تا فعالیت هایش را به شکل بی طرفانه ادامه بدهد.

»یک روز پس از انتخابات ریاست  جمهوری«؛ 
برنده ی جنجالی یا تشکیل دومین حکومت وحدت ملی؟

صلیب سرخ؛ خانه ی امید معلوالن افغانستان
هادی خوش نویس 

در حال حاضر همزمانی روند صلح و انتخابات مردم افغانستان 
را نیز دچار سردرگمی کرده است. هنوز کسی پاسخ روشن 
ندارد.  انتخابات،  یا  می شود  اول صلح  که  سوال  این  برای 
آنچه از نشست های امریکا با طالبان تا کنون رسانه ای شده 
است، نزدیک شدن دو طرف به توافق صلح است. این مسأله 
و گفته های مقام های ارشد امریکایی که می گویند صلح برای 
آنان در افغانستان اولویت دارد، به سردرگمی و پیچیدگی 
اوضاع افزوده است. 
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فارن پالیسیـ  امی هاوکینز

مترجم: جلیل پژواک

ُهنگ ُکنگ  و  کشمیر  اما 
به  رسیدن  برای  دارند 
برابر  در  خواسته های شان 
متخاصم  مرکزی  دولت های 
مبارزه می کنند. هم  و مستبد 
کشمیر و هم ُهنگ ُکنگ، ظاهرا 
خودمختار، اما جزء قدرت های 
امپریالیستِی هستند که توسط 
قدرت مند  ناسیونالیست های 
اداره می شوند؛ قدرت هایی که 
در آن مفهوم هویت منطقه ای 
غیرقابل  قبول است. در هر دو 
سیاست  اصلی  مقصر  مورد، 
مستعمراتی امپراتوری بریتانیا 
برای  را  راه  که  است  بوده 
آینده  و  امروز  درگیری  های 
هموار کرده. 

حاال عواقب مدیریت امپریالیستی 
ناقص انگلیس روزبه روز آشکارتر 
اغلب  هند  که  آن جا  از  می شود. 
دموکراتیک  موفقیت  به عنوان 
قرار  تحسین  مورد  آسیا  بزرگ 
است  ممکن  برخی ها  می گیرد، 
حکومت  رفتار  که  باشند  امیدوار 
هند با گروه های اقلیت نسبت به 
دیدگاه  -که  چین  حکومت  رفتار 
با  نمی کند-  تحمل  را  مخالف 
متفاوت  کشور  این  اقلیت های 
در  اخیر  حوادث  اما  بود.  خواهد 
تکان دهنده ای  به صورت  کشمیر 
چین  سیاست های  به  شبیه 
پی  در  که  سیاست هایی  است؛ 
ادغام مناطق خودمختار با تصویر 
چین  از  بیجینگ  تعریف شده ی 

است.

جهان تاوان اشتباهات امپراتوری 
بریتانیا را می پردازد

این احتمال وجود دارد که رای دهندگان کم تری در انتخابات شرکت کنند و انتخابات 
سراسری برگزار نشود. 

او گفت در این صورت مشارکت مردم اگر با انتخابات پارلمانی 139۷ قیاس شود، 
احتمال این وجود دارد که در حدود سه میلیون رای دهنده در انتخابات شرکت کنند. در 
یک کشوری که گفته می شود که بیش از 3۰ میلیون نفر نفوس دارد و 1۶ میلیون نفر 
واجد شرایط رای، سه میلیون نفر از حق رای خود استفاده می کنند، »شاید امکانات این 

وجود داشته باشد که یکی از نامزدان بیش تر از 1.۵ میلیون رای را کسب کند.«
اما  می شود،  برگزار  انتخابات  که  است  این  عاصی  تمیم  احتمالی  سناریوهای 
افغانستان با بحران مشروعیت روبه رو می شود و از بطن این سناریو یک اداره ی موقت 
به وجود خواهد آمد. او گفت سناریوی دوم این است که انتخابات برگزار خواهد شد 
و »بحران مشروعیت احتماال شکل خواهد گرفت. برای جلوگیری از حاشدن بحران 

مشروعیت، یک نسخه ی دوم حکومت وحدت ملی شکل خواهد گرفت.«
آقای عاصی در بخشی از صحبت های خود به پراکندگی قشر سیاسی افغانستان 
در خصوص انتخابات و رفتن انتخابات به دور دوم اشاره کرد و گفت: »به لیست 
رأی دهندگان نگاه کنید. نُه میلیون نفر است. دو میلیون آن مشکالت دارد و آدم های 
خیالی است. از هفت میلیون باقی مانده، شش صد یا هفت صد هزار آن مشکل دارد. 
اگر میزان انتخابات پارلمانی گذشته را قیاس کنیم، سه میلیون رای دهنده را بین 1۷ نامزد 
تقسیم کنید. یک نامزد با ۵۰۰ هزار رای می تواند رییس جمهور شود. این اساس بحران 
مشروعیت را در افغانستان رقم می زند. ولو هم که یک نامزد 1.۵ میلیون رای ببرد، آیا 
این نامزد می تواند با 1.۵ میلیون رای، از 33 یا 34 میلیون نفوس افغانستان نمایندگی 

کند.«
سایه ی صلح بر سر انتخابات

نیز دچار  را  افغانستان  مردم  انتخابات  و  روند صلح  در حال حاضر همزمانی 
سردرگمی کرده است. هنوز کسی پاسخ روشن برای این سوال که اول صلح می شود 
یا انتخابات، ندارد. آنچه از نشست های امریکا با طالبان تا کنون رسانه ای شده است، 
این مسأله و گفته های مقام های ارشد  به توافق صلح است.  نزدیک شدن دو طرف 
امریکایی که می گویند صلح برای آنان در افغانستان اولویت دارد، به سردرگمی و 

پیچیدگی اوضاع افزوده است. 
یکی از سناریوهای احتمالی مورد بحث در میزگرد روز پنج شنبه احتمال تعویق 
انتخابات ریاست جمهوری به دلیل رسیدن به صلح با طالبان بود. عبداهلل احمدزی گفت 
یکی از سناریوها این است که انتخابات به تعویق بیفتد. او گفت: »یک سناریو در مورد 
انتخابات، سناریوی تعویق انتخابات به دلیل تاثیرگذاری مذاکرات صلح میان ایاالت 
متحده امریکا و طالبان و در آینده، مذاکرات صلح میان طالبان و افغانستان می باشد. 

به دلیل همین تاثیرگذاری، احتمال تعویق انتخابات وجود دارد.« 
نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز گفت که جامعه ی جهانی 
در حال حاضر دو کارت بازی را به صورت همزمان استفاده می کند و کارت های بازی 
صلح و انتخابات را همزمان در دست دارد. او گفت هنوز روشن نیست که جامعه 

جهانی به صلح افغانستان اولویت قایل است یا برگزاری انتخابات در آن.
او با بیان این که اگر انتخابات برگزار شود دروازه ی صلح با طالبان بسته می شود، 
گفت: »سناریوی چهارم این خواهد بود که امکان دارد موضع جامعه ی جهانی در مورد 
افغانستان تغییر پیدا کند و انتخابات به مثابه ی اولویت اول جامعه ی جهانی قرار گیرد. 
بنابراین سناریو، امکان دارد که زمینه برای برگزاری انتخابات و سپس تشکیل حکومت 

یا اداره ی سرپرست فراهم شود.«
تمیم عاصی نیز به پیچیدگی وضعیت کنونی و سرگردانی میان صلح و انتخابات 
اشاره کرد و گفت: »سناریوی سوم این است که مردم به سمت انتخابات پیش خواهند 
رفت، اما ایاالت متحده ی امریکا اعالم خواهد کرد که در مذاکرات با طالبان به توافق 
رسیده است و براین اساس، احتماال اولویت افغانستان قبل از این که انتخابات باشد، 

صلح باشد.«
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری میان 1۷ نامزد 
برگزار می شود. محمداشرف غنی، رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی از 
جمله نامزدان این دور انتخابات ریاست جمهوری اند. این دو نامزد در انتخابات 1393 
نیز دو دور باهم رقابت کردند، اما سرانجام نتیجه ی انتخابات در دور دوم میان دو طرف 
با چالش مواجه شد. در آن زمان کمیسیون انتخابات افغانستان هیچ نامزدی را برنده 
اعالم نکرد و گفت که براساس توافق سیاسی، اشرف غنی رییس جمهور و عبداهلل 

عبداهلل رییس اجراییه حکومت وحدت ملی خواهد بود.
همین مسأله یک بار دیگر پرسش های جدی را خلق کرده است که در صورت 
برگزاری انتخابات، آیا این افراد و سایر نامزدان پس از ششم میزان نتیجه ی انتخابات 
را می پذیرند یا خیر. سوال کلیدی دیگر است که آیا کمیسیون های انتخاباتی افغانستان 

می توانند تنش های احتمالی را مدیریت کنند یا نه.

به صورت  حاال  تا   198۷ سال  از 
مجموعی بیش از 18۵ هزار معلول تحت 
پوشش برنامه های این نهاد بین المللی قرار 
گرفته است. به گفته ی رویا موسوی، مسئول 
افغانستان ساالنه  نشراتی صلیب سرخ در 
به طور اوسط 1۰ هزار نفر به صلیب سرخ 
مراجعه می کند. سال گذشته ی میالدی 12 
هزار مریض به این نهاد مراجعه کرده است. 
صلیب سرخ حاال یک هزار و هشت 
کارمند دارد. طبق قانون تعدیل شده ی سال 
دارای  اشخاص  فقط  سازمان  این   ،1999
معلولیت را بعد از آموزش به عنوان کارمند 

استخدام می کند.
مشکالت  با  معلوالن  افغانستان  در 
متعددی مواجه اند و دولت برای معلوالن 
برنامه های حمایتی ناچیزی دارد. با این حال 
افرادی زیادی مثل امیرمحمد، عوض علی و 
رضا با حمایت سازمان بین المللی صلیب 

سرخ یا »I. C. R. C« صاحب پا، دست، قلب و زندگی می شوند. 
رضا پس از تمرین و صحبت کردن با داکتران، آماده ی راه رفتن با پای جدیدش 
می شود. همان طور که می خواهد قدم می گذارد به سمت بیرون تا برود دنبال کار و 
زندگی اش، می گوید: »وقتی پایم قطع شد، امید به زندگی را از دست داده بودم. تا این که 
به این جا آمدم و داکتران خدا خیرشان بدهد، برایم پای مصنوعی ساختند. حاال مثل روز 

اول شده، می توانم راه بروم و بدوم.«
داکتر جالل با لبخند طبیعی و ملیح با اشاره به رضا می گوید: »تا که توان داشته 
باشیم دست معلولین را می گیریم و کمک می کنیم تا راه بروند و با برنامه هایی که داریم 
تالش می کنیم تا معلولین دوباره در جامعه ادغام شوند و به عنوان یک انسان مورد 

احترام قرار بگیرند.« 

روزگاری خورشید در قلمرو امپراتوری 
بریتانیا غروب نمی کرد. حاال دیری ست که آن 
دوران گذشته، اما میراث کثیف امپریالیسم در 
آسیا، قاره ای که در آن دو بحران ظاهرا متفاوت 
از یک  جا آب می خورند، همچنان پابرجاست.

دهمین  وارد  ُهنگ ُکنگ  اعتراضات 
از  نفر  صدهاهزار  و  است  شده  هفته اش 
خواستار  ُهنگ ُکنگ  جامعه ی  مختلف  اقشار 
برای  بیش تری  دموکراتیک  آزادی های 
بی رحمانه  پولیس  واکنش  شده اند.  شهرشان 
بوده و بیجینگ این اعتراضات را »تروریسم« 

می خواند.
در همین حال حدود 2۵۰۰ مایل دورتر 
در جامو و کشمیر، دولت هند ناگهان وضعیت 
ویژه ی این منطقه را که قبال در قانون اساسی 
هند تعریف و محافظت شده بود، لغو کرده 
است. دهلی نو ارتباطات و انترنت را قطع کرده 
و جهان چندان نمی داند که در جامو و کشمیر 
چه می گذرد. اما روز شنبه بی بی سی ویدیویی 
نیروهای  می دهد  نشان  که  کرد  منتشر  را 
امنیتی از گاز اشک آور و مهمات جنگی علیه 
معترضان، در اعتراضی که پس از نماز جمعه 
در »سرینگر«، بزرگ ترین شهر این منطقه راه 
افتاده بود، استفاده می کنند. نیویورک تایمز از 
نبود کارمند در شفاخانه ها و لت وکوب شدن 
افراد محلی -به دلیل خارج شدن از خانه برای 
خریدن شیر- گزارش داده و یکی از داکترها 
را »جهنم روی زمین« توصیف کرده  اوضاع 
در  مسلمانان  دوشنبه  روز  درحالی که  است. 
قربان  عید  از  تجلیل  سرگرم  جهان  سراسر 
بودند، »ان دی تی وی« گزارش داد که دروازه ی 
مساجد سرینگر بسته است، کل ایالت تحت 
از  برخی  و  گرفته  قرار  نظامی  حکومت 
سیاست مداران برجسته ی کشمیر در بازداشت 

خانگی قرار دارند.
برای  دارند  ُهنگ ُکنگ  و  کشمیر  اما 
رسیدن به خواسته های شان در برابر دولت های 
مرکزی متخاصم و مستبد مبارزه می کنند. هم 
کشمیر و هم ُهنگ ُکنگ، ظاهرا خودمختار، اما 
جزء قدرت های امپریالیستِی هستند که توسط 
می شوند؛  اداره  قدرت مند  ناسیونالیست های 
قدرت هایی که در آن مفهوم هویت منطقه ای 
غیرقابل  قبول است. در هر دو مورد، مقصر 
اصلی سیاست مستعمراتی امپراتوری بریتانیا 
بوده است که راه را برای درگیری  های امروز و 

آینده هموار کرده. 
هدف  یک  از  ُهنگ ُکنگ  برخالف  هند 
تبدیل شد.  مستقل  به یک کشور  استعماری 
اما 4۰ درصد هنِد قبل از استقالل، از جمله 
کشمیر به عنوان »ایالت های تحت الحمایه« اداره 
در سطوح  محلی  آن حکام  در  که  می شدند 
مختلف از »راج بریتانیا« فرمان می بردند. این 
ایالت ها تا زمانی که سلطه ی امپریالیستی را به 
چالش نمی کشیدند، عمدتا به حال خود رها 

ُهنگ ُکنگ را تضمین کند.
در جامو و کشمیر، این حمایت ها نسبت 
به ُهنگ ُکنگ قوی تر و حتا در قانون اساسی 
هند تصویب شده بود. ماده 3۷۰ قانون اساسی 
هند تصریح می کرد که کشمیر به جز سیاست 
را  امور خودش  ارتباطی،  یا  دفاعی  خارجی، 
خود کنترل کند. همچنین ماده »3۵الف« خرید 
زمین را برای غیرکشمیری ها ممنوع کرده بود. 
»براساس ماده 3۷۰ مسلم  ویلسون می گوید: 
است که کشمیر نسبت به هر ایالت دیگری 
استقالل بیش تری داشت. این ماده به کشمیر 
امور  خصوص  در  بیش تری  خودمختاری 
مودی  نارندرا  اما  بود.«  بخشیده  داخلی اش 
انتخاباتی اش  به وعده ی  برای عمل  به تازگی 
مبنی بر پایان دادن به وضعیت ویژه کشمیر، هر 
این  دو ماده را لغو کرد. مودی گفته بود که 
بقیه ی هند شده  با  ماده ها مانع ادغام کشمیر 

بود.
»یک  توافق  بیجینگ  ُهنگ ُکنگ،  در 
کشور، دو نظام« را به کلی دور نینداخته است، 
اما رویدادهای اخیر نشان داد که ادغام سریع 
ُهنگ ُکنگ با چین اولویت حزب کمونیست 
است. رهبرانی که مستعمرات سابق بریتانیا را 
به ارث برده اند، بیش از این میراث امپراتوری 
را تحمل نمی کنند. اکنون هدف آن ها کنترل 

کامل این مناطق است.
برخالف کشمیر، در واگذاری ُهنگ ُکنگ 
»آیرونی«  اما  نشد،  ریخته  خونی  چین[  ]به 
کنترل  تحت  سال ها  که  شهری  آزادکردن 
امپریالیسم بریتانیا بود و سپردن آن به دست 
برای  دیگری،  غیرمسئول  و  دور  رهبری 
»کریس  بود.  آشکار  جهان  در  بسیاری ها 
بازدیدش  ُهنگ ُکنگ  فرمان دار  پاتن«، آخرین 
را از یک کلینیک روان پزشکی اندکی قبل از 
واگذاری به یاد دارد. در آن کلینیک، بیماری 
از وی می پرسد: »شما همیشه به ما می گویید 
که بریتانیا قدیمی ترین دموکراسی جهان است. 
پس می توانی برایم توضیح دهی که چرا شما 
توتالیتر بزرگ  به آخرین رژیم  ُهنگ ُکنگ را 
مردم  نظر  پرسیدن  بدون  آن هم  جهان،  در 
می گوید  پاتن  می کنید؟«  واگذار  ُهنگ ُکنگ، 
که این »منطقی ترین سوال در ُهنگ ُکنگ بود.«

امپریالیستی  مدیریت  عواقب  حاال 
می شود.  آشکارتر  روزبه روز  انگلیس  ناقص 
موفقیت  به عنوان  اغلب  هند  که  آن جا  از 
قرار  تحسین  مورد  آسیا  بزرگ  دموکراتیک 
می گیرد، برخی ها ممکن است امیدوار باشند 
اقلیت  گروه های  با  هند  حکومت  رفتار  که 
دیدگاه  -که  چین  حکومت  رفتار  به  نسبت 
مخالف را تحمل نمی کند- با اقلیت های این 
کشور متفاوت خواهد بود. اما حوادث اخیر 
شبیه  تکان دهنده ای  به صورت  کشمیر  در 
سیاست هایی  است؛  چین  سیاست های  به 
با تصویر  مناطق خودمختار  ادغام  که در پی 

تعریف شده ی بیجینگ از چین است.
دانشگاه  استاد  آناند«،  »دیبیش 
برنامه ی  درباره  که  لندن  در  »وست مینستر« 
هندو  ملت  با  کشمیر  یکی کردن  برای  هند 
نوشته است، می گوید: »با این که مقایسه ی هند 
دموکراتیک با چین استبدادی متداول بود، اما 
واقعیت این است که وقتی پای اشغال و اداره 
سرزمین ها و مردمی وسط بوده که پیوندشان 
می کشند،  چالش  به  اصلی  سرزمین  با  را 
جمله  از  را  اقداماتی  چین  هم  و  هند  هم 
حقوق،  سرکوب  ادغام،  استقالل،  وعده ی 
رضایت  بدون  حکومت  و  خودمختاری  رد 
استدالل می کند  آناند  اتخاذ کرده اند.«  رعیت 
انداز  »تفرقه    بر  عالوه  بریتانیا  امپراتوری  که 
و حکومت کن« سیاست »تفرقه انداز و رها 
کن« را نیز دنبال کرد. این سیاست تمهیدات 
نامطلوبی را برجای گذاشت که امکان داشت 

بعدا منجر به درگیری شود.
که  نیست  بریتانیا  از  فقط  تقصیر  اما 
حفظ  برای  اکنون  سابقش  مستعمره ی  دو 
هویت شان تقال می کنند. کشمیر چندین دهه 
و  است  فرقه ای  جنگ  گرفتار  که  می شود 
براساس توافق واگذاری ُهنگ ُکنگ، قرار بود 
این منطقه حفظ شود.  تا سال 2۰4۷ حقوق 
اکنون  انگلیس  که  نیست  معلوم  همچنین 
چگونه می تواند مستقیما به بهبود شرایط کمک 
همواره  چین  ُهنگ ُکنگ،  مورد  در  زیرا  کند 
به عنوان  را  قلمروش  در  مخالفت  هرگونه 
دخالت خارجی به تصویر می کشد. به همین 
که  است  تاکید کرده  نیز هموار  هند  ترتیب، 

کشمیر باید یک مسأله ی داخلی باشد.
اما انگلیس در نارضایتی میلیون ها نفر که 
هرگز سهمی در دولت شان نداشته اند، سهیم 
دهد.  انجام  بیش تری  کار  می تواند  و  است 
برای کشمیری ها و ُهنگ ُکنگی ها حتا بازدید از 
کشوری که برای آینده ی شان تصمیم گرفت، 
پاکستانی  نفر  هر 1۰  از  است.  دشوار  اکنون 
تن   ۶ درخواست  انگلیس  ویزای  متقاضی 
آن ها رد می شود. وزیر خارجه جدید انگلیس 
تا کنون فراتر از تأکید بر حمایت انگلیس از 
توافق آشکارا از هم گسیخته ی »یک کشور، دو 
برای  از هند  ُهنگ ُکنگ و تشکری  نظام« در 
چیز  کشمیر،  در  اوضاع  واضح«  »بازخوانی 
نیست  تعجب  جای  است.  نگفته  بیش تری 
نوستالژی  آن  در  که  -کشوری  انگلیس  که 
پشت  احساسات  حدی  تا  امپریالیستی 
مقابله  به  تمایلی  برانگیخت-  را  »برگزیت« 
اما  باشد.  نداشته  امپراتوری  کثیف  میراث  با 
الزم به یادآوری است -درحالی که بریتانیا با 
خودش بر سر معنای واقعی خودمختاری و 
دموکراسی گالویز است- که میراث امپراتوری 
بریتانیا در سایر نقاط جهان حتی شوریده و 
و  کشمیر  در  که  است  وضعیتی  از  بدتر 

ُهنگ ُکنگ جریان دارد.

می شدند.
با این حال، دولت مرکزی به عنوان بخشی 
-به ویژه  مستقل  و  متحد  هند  استراتژی  از 
تحت ناسیونالیسم نخست وزیر نارندرا مودی- 
همگن سازی فرهنگی را در اولویت قرار داده 
ُهنگ ُکنگ  در  می توان  را  این  مشابه  است. 
دید؛ جایی که دولت بیجینگ به تدریج زبان 
جایگزین  را  ساده شده  و حروف  »ماندارین« 

زبان محلی »کانتونی« و الفبای سنتی می کند.
فرهنگی  همگن سازی  بر  تأکید  این 
امپراتوری  روزهای  با  چشم گیری  تفاوت 
 India« نویسنده  ویلسون«،  »جان  اما  دارد. 
 Conquered: Britain’s Raj and
خاطرنشان   »the Chaos of Empire
حکومت  پروژه ی  اکنون  هرچند  که  می کند 
در هند با ایدیولوژی دوران انگلیس متفاوت 
آن  از  مودی  که  قدرتی  ابزارهای  اما  است، 
و  نظامی  »اشغال  -مانند  می کند  استفاده 
محدودیت آزادی بیان«- بیگانه نیستند و »]این 
ابزارها[ که در دوره های مختلف در هند مورد 
امپراتوری  دوران  یادآور  گرفته،  قرار  استفاده 

هستند.«
برخی  بود  قرار  اساسی  قانون  طبق 
در  کشمیر  و  ُهنگ ُکنگ  اداره  بین  پیوستگی 
گذار از استعمار به دوران پسااستعمار وجود 
که  از کشورهایی  منطقه  دو  باشد. هر  داشته 
جزء آن شدند متمایز شناخته شده و بر این 
برخوردار  ویژه ای  حمایت های  از  اساس 
دو  کشور  »یک  توافق  ُهنگ ُکنگ  در  شدند. 
نظام« قرار بود تا سال 2۰4۷ شیوه ی زندگی 
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روسیه اولین رآکتور اتمی شناور جهان را افتتاح کرد
ــنبله،  ــه، اول س ــیه روز جمع ــات روز: روس اطالع
اولیــن رآکتــور اتمــی شــناور جهــان را راه انــدازی کــرد 

ــرد. ــای قطــب شــمال ک و آن را راهــی آب ه
بــه گــزارش رادیــو فــردا، به رغــم هشــدارهایی کــه 
قبــال دربــاره خطــرات ایــن اقــدام بــا توجــه بــه شــرایط 
ــود،  ــده ب ــمال داده ش ــب ش ــی قط ــخت آب و هوای س
روســیه ضمــن راه انــدازی ایــن رآکتــور شــناور، آن را به 

همــراه ســوخت مــورد نیــاز بــرای تولیــد بــرق از بنــدر 
مورمانســک بــه ســوی شــمال ســیبری روانــه کــرد.

ــد پنــج  ــه مقصــد بای ــرای رســیدن ب ایــن شــناور ب
ــد. ــا بپیمای ــر را در آب ه ــزار کیلومت ه

شــناور  رآکتــور  می گویــد  روس اتــم  شــرکت 
می توانــد گزینــه ای جایگزیــن بــرای رآکتورهــای تولیــد 
بــرق در خشــکی باشــد و روســیه در نظــر دارد رآکتــور 

ــد. ــد کن ــادرات تولی ــرای ص ــری ب ــناور بیش ت ش
ــا  ــیتدپرس ب ــزاری آسوش ــه خبرگ ــن زمین در همی
اشــاره بــه واکنــش هشــدارآمیز برخــی دانشــمندان 
ــه  ــور شــناور روســیه را ب نوشــته اســت کــه آنهــا رآکت
ــبیه  ــته ای« تش ــک هس ــا »تایتانی ــخ« ی ــل روی ی »چرنوبی
آن  زیســت محیطی  خطــرات  بــه  نســبت  و  کــرده 

ــد. ــدار داده ان هش

اخیــرا انفجــار در یکــی از زاغه هــای مهمــات 
روســیه کــه گفتــه می شــود موشــکی بــا ســوخت 
ــدن  ــته ش ــه کش ــت، ب ــده اس ــر ش ــز منفج ــته ای نی هس
ــال هــزاران نفــر از ســاکنان محلــی  ــن و انتق ــن ت چندی
منجــر شــد. رآکتــور شــناور بــرای طــی مســیر خــود بــه 
مقصــد شــمال ســیبری احتمــال 4 تــا ۶ هفتــه، بســته بــه 

ــود. ــد ب ــفر خواه ــی، در س ــرایط هوای ش

اتمی  برای خلع سالح  اون  جونگ 
دو  روابط  بهبود  و  شمالی  کوریای 

جانبه التماس کرد.«
که  نیست  بار  اولین  برای  این 
وزیر  از  شمالی  کوریای  مقام های 

امور خارجه امریکا انتقاد می کنند.
شمالی  کوریای  اپریل،  ماه  در 
از  پمپئو  آقای  برکناری  خواستار 

کوریای  خارجه  امور  وزیر 
را  رویا  »این  است  گفته  شمالی 
این  رفتار  تغییر  باعث  تحریم ها  که 
کشور خواهد شد، متالشی خواهیم 

کرد.«
مردی  پمپئو  گفت  ری  آقای 
بازدید  »بی پروا« است چون »هنگام 
کیم  با  دیدار  و  یانگ  پیونگ  از 

که کوریای شمالی خلع سالح اتمی 
تحریم ها  این  نکند،  آغاز  را  خود 

پابرجا خواهند ماند.
خبرنگار  یک  گفته ی  به 
بی بی سی، کوریای شمالی به نظر در 
حال وارد کردن فشار به امریکا برای 
تغییر موضع در قبال تحریم ها پیش 

از هر نوع مذاکره ای است.

یونگ-هو،  اطالعات روز: ری 
شمالی،  کوریای  خارجه  امور  وزیر 
خارجه  امور  وزیر  پمپئو،  مایک 
دیپلماسی  سمی  »گیاه  را  امریکا 

امریکایی« خوانده است.
آقای ری گفته است وزیر امور 
بر  تاریکی«  »سایه  امریکا،  خارجه 
و  امریکا  میان  مذاکرات  چشم انداز 

کوریای شمالی افکنده است.
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
کوریای  خارجه  امور  وزیر  سخنان 
شمالی پس از اظهارات آقای پمپئو 
مبنی بر ادامه اجرای سفت و سخت 
شمالی  کوریای  علیه  تحریم ها 

صورت گرفت.
آقای پمپئو گفته است تا زمانی 

مذاکرات هسته ای بین دو کشور شد 
و او را متهم کرد که »بی ربط حرف 

می زند و بی مالحظه است«.
کیم جونگ اون و دونالد ترمپ 
تا کنون دو بار در سنگاپور و هانوی 
ویتنام دیدار کرده اند که این دیدارها 
نداشته  همراه  به  نتیجه ای  کنون  تا 

است.

کوریای شمالی مایک پمپئو را »گیاه سمی« دیپلماسی امریکایی خواند

مقام امریکایی: 
علیه هر کسی که به نفت کش ایرانی کمک کند، اقدام خواهیم کرد

 31 پنج شنبه  روز  امریکایی  مقام  یک  روز:  اطالعات 
اسد گفته است، ایاالت متحده قاطعانه تحریم های خود را 
اجرا خواهد کرد تا مانع کمک بخش خصوصی به نفت کش 

ایرانی »آدریان دریا-1« شود.
امور خارجه  مقام وزارت  این  فردا،  رادیو  به گزارش 
امریکا به رویترز گفته است: ما به بخش کشتی رانی هشدار 
اجرا  را  متحده  ایاالت  تحریم های  قاطعانه  که  می دهیم 

می کنیم.
»آدریان دریا 1« که 13 سرطان با نام دیگری، »گریس- 
1« توسط دولت جبل الطارق توقیف شده بود روز یک شنبه 
هفته جاری پس از 4۵ روز توقیف، این منطقه را ترک کرد 

و هم اینک در دریای مدیترانه در حال حرکت است.
در حالی که گفته می شود این ابرنفت کش حامل نفت 
نخست وزیر  است،  یونان  به سمت  در حال حرکت  ایران 
به   »1 دریا  »آدریان  ایرانی  نفت کش  یونان می گوید مقصد 

سمت آبهای این کشور نیست.

نامش  خواست  که  امریکا  خارجه  امور  وزارت  مقام 
و  فرد  هر  علیه  متحده  ایاالت  که  داد  هشدار  نشود،  فاش 
نهادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این نفت کش 
کمک کند، اقدام خواهد کرد. این مقام امریکایی گفته است: 
باید  دارند،  حضور  کشتی رانی  بخش  در  که  کسانی  همه 
احتیاط الزم و ارزیابی های مناسب را داشته باشند تا اطمینان 
حال  در  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  طور  به  که  کنند  حاصل 
تجارت یا تسهیل تجارت برای طرف های تحت تحریم یا 

محموله های مشمول تحریم نیستند.
 2.1 با  نفت کش  این  که  بود  اولیه حاکی  گزارش های 
میلیون بشکه محموله نفت به سمت بندر کاالماتای یونان 
در حال حرکت است، اما میلتیادیس وارویتسیوتیس، معاون 
نفت کش  این  گفت  اسد   3۰ روز  یونان،  خارجه  وزیر 
بنادر یونان نکرده و به هر حال  درخواست پهلوگیری در 
هیچ یک از بنادر این کشور ظرفیت پهلوگیری ابرنفت کش 

ایرانی با 33۰ متر طول را ندارد.

ارزش محموله این کشتی 13۰ میلیون دالر اعالم شده 
است.

امریکا می گوید: این نفت کش با انتقال نفت به سوریه 
و  است  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به  کمک  حال  در 
تروریستی  را سازمان  پاسداران  امریکا سپاه  ایاالت متحده 

می داند.
وزارت دادگستری امریکا یک روز قبل از لغو توقیف 
این ابرنفت کش اعالم کرده بود به خاطر »استفاده غیرقانونی 
از نظام مالی امریکا جهت کمک رسانی و تأمین مالی سپاه 
پاسداران به منظور فروش نفت به سوریه« از دولت جبل 

الطارق خواست نفت کش گریس 1 را دوباره توقیف کند.
نپذیرفت و  این درخواست را  الطارق  اما دولت جبل 

این ابرنفت کش اواخر یک شنبه حرکت خود را آغاز کرد.
توقیف  درباره ی  اسالمی  جمهوری  می گوید  ایران، 
دوباره نفت کش ایرانی به امریکا هشدار داده و واشنگتن را 

از »عواقب بد« این اقدام برحذر داشته است.

مکرون: 
آتش سوزی جنگل های آمازون یک بحران بین المللی است

اطالعات روز: امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه 
می گوید آتش سوزی  های بی سابقه جنگل های آمازون »یک 
بحران بین المللی« است و باید در صدر دستور کار اجالس 

سران هفت اقتصاد پیشرفته قرار بگیرد.
میزبان  که  مکرون  آقای  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
با  است  دنیا  پیشرفته  اقتصاد  هفت  هفت،  جی  اجالس 
توییتر  در  کنید«  اقدام  آمازون  »برای  هشتگ  از  استفاده 
کلمه.  واقعی  معنی  به  می سوزد،  دارد  »خانه مان  نوشت: 
تولید  را  زمین  کره  اکسیجن  درصد  بیست  که  ریه هایی 

می کنند آتش گرفته اند.«
اجالس  اعضای  است.  المللی  بین  بحران  یک  »این 
تبادل  اضطراری  وضعیت  این  باره  در  بیایید  هفت،  گروه 

نظر کنیم.«
با  را  خود  موافقت  هم  آلمان  مرکل صدراعظم  آنگال 
آقای مکرون نشان داد و این موضوع را یک فوریت حاد 

برای اجالس جی هفت دانست.
ژائیر بولسونارو رییس جمهور برزیل در پاسخ در شبکه 
های اجتماعی نوشت رییس جمهور فرانسه از این موضوع 
برای  فراخوان  و  می کند  شخصی«  سیاسی  برداری  »بهره 
آمازون در اجالس جی  قرار دادن آتش سوزی جنگل های 
هفت که برزیل در آن شرکت ندارد »نوعی ذهنیت نابجای 
استعماری را تداعی می کند که جایی در قرن بیست و یکم 

ندارد.«
او البته گفت آماده گفت وگو درباره آتش سوزی آمازون 

»بر اساس داده های عینی و احترام متقابل« است.
»نگرانی  هم  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو 
ابراز کرده  عمیق« خود را در باره آتش سوزی های آمازون 
است. او در توییتر نوشت: »در بحبوحه بحران جهانی تغییر 
آب وهوا، لطمه به یک منبع اصلی اکسیژن و تنوع زیستی 

را نمی توانیم تاب بیاوریم. باید از آمازون محافظت کرد.«
طرفداران حفظ محیط زیست دیروز برای تجمع های 

اعتراضی در شهرهای مختلف برزیل فراخوان داده اند.
آمازون بزرگترین جنگل بارانی دنیا است. بنا به تخمین 
و  اکسیژن  درصد  پنج  و  بیست  طبیعت،  جهانی  صندوق 
بیست درصد آب شیرین دنیا را این جنگل ها تولید می کنند. 
میزان آب و کربنی که در خود دارد سبب کند  با  آمازون 
میلیون  این جنگل ها سه  شدن گرمایش زمین می شود. در 

گونه گیاهی و جانوری و یک میلیون انسان بومی زندگی 
می کنند.

تصاویر ماهواره ای که موسسه ملی پژوهش های فضایی 
برزیل منتشر کرده نشان می دهد آتش سوزی جنگل ها امسال 
در برزیل 8۵ درصد افزایش یافته که بیشتر آن در آمازون 

بوده است.
این  مسئول  را  بولسونارو  ژائیر  زیست  محیط  فعاالن 
افزایش می دانند چون قطع درختان و تبدیل جنگل به زمین 

کشاورزی یا مزرعه دام را تشویق کرده است.
عامل  کسی  چه  این که  پاسخ  در  برزیل  رییس جمهور 
را  مریخی ها  من  »می خواهید  گفت:  آتش سوزی هاست 
مظنون  بزرگترین  اما  هستند  مظنون  همه  بدانم؟  مقصر 
آیا  شد  سوال  او  از  وقتی  هستند.«  غیردولتی  سازمان های 
می داند  آتش سوزی ها  مسسب  را  غیردولتی  سازمان های 
متهم کردم؟  را  گفت: »من مستقیما سازمان های غیردولتی 

نه، من فقط گفتم به آنها مظنونم.«
چون  است  مظنون  سازمان ها  این  به  بولسونارو  آقای 
دلیل  همین  به  می کند  فکر  و  داده  کاهش  را  آنها  بودجه 
آقای  رویترز  گزارش  به  بزنند.  لطمه  او  به  می خواهند 

بولسونارو دور روز قبل پذیرفت که ممکن بعضی کشاورزان 
در این آتش سوزی ها نقش داشته باشند. آنها به این ترتیب 

جنگل را تبدیل به زمین کشاورزی یا دامداری می کنند.
»وضعیت اضطراری«

به گفته ی دانیل گاالس خبرنگار بی بی سی در برزیل، 
بولسونارو، دیگر رییسان جمهور برزیل هم  آقای  از  پیش 
نگرانی سازمان های غیردولتی بین المللی یا رهبران خارجی 
را نادیده گرفته و آن را دخالت درامور داخلی خود دانسته 
مسبب  است  ممکن  غیردولتی  سازمان های  اینکه  بودند. 
باعث  کشورها  دیگر  در  است  ممکن  باشند  آتش سوزی 
در  بولسونارو  آقای  طرفداران  از  بسیاری  اما  شود  تعجب 

برزیل این حرف را باور می کنند.
اقدامات  از  باید  کشاروزان  می رسد  به نظر  این که  با 
آقای بولسونارو که پاک کردن جنگل و تبدیل آن به زمین 
کشاورزی را تشویق می کند حمایت کنند اما برخی نگرانند 
بین  به وجهه  اقداماتش  اظهارات و  با  بولسونارو  آقای  که 
المللی برزیل لطمه می زند و این می تواند بر صادرات مهمی 

مثل سویا و گوشت گاو اثر بگذارد.
برای  برزیل تجهیزات کافی  بولسونارو می گوید  آقای 

مقابله با آتش سوزی جنگل ها را ندارد: »آمازون بزرگتر از 
قاره اروپا است و چطور می شود در چنین وسعتی با آتش 

مبارزه کرد. ما امکاناتش را نداریم.«
مربع  کیلومتر  میلیون   ۵.۵ آماوزون  بارانی  جنگل های 

وسعت دارند، نصف قاره اروپا.
فعاالن محیط زیست به شدت به سیاست های محیط 
زیستی دولت آقای بولسونارو انتقاد دارند و می گویند روند 
او شتاب گرفته  از ریاست جمهوری  بعد  آمازون  تخریب 

است.
آقای بولسونارو در مبارزات انتخاباتی اش وعده داده 
بود که جریمه آسیب زدن به جنگل را کاهش دهد و نفوذ 
نهادهای محیط زیستی را تضعیف کند. او همچنین اشاره 
کرده که برزیل می تواند از پبمان اقلیمی پاریس کنار بکشد 
تضعیف  را  آمازون  جنگل های  بر  ملی اش  حاکمیت  چون 

می کند.
کشاورزان  که  است  فصلی  این  گفت  همچنین  او 
کشاورزی  زمین  به  را  آن  تا  می زنند  آتش  را  جنگل ها 
تبدیل کنند و این اتفاقی عجیب نیست. اما گزارش موسسه 
این  با  فعلی  آتش سوزی های  می گوید  فضایی  تحقیقات 
این  نمی کند.  تطبیق  پاک کردن جنگل  برای  افزایش فصلی 
گزارش نشان می دهد که از ابتدای سال 2۰19 هفتاد و پنج 
هزار آتش سوزی در جنگل های برزیل رخ داده، درحالی که 

در مدت مشابه در سال قبل، چهل هزار بوده است.
مجموع  در  می گوید  امریکا  فضایی  سازمان  ناسا  البته 
آتش سوزی در حوزه آمازون نزدیک به متوسط آتش سوزی 

در پانزده سال گذشته بوده است.
آقای بولسونارو پیش تر هم برخی یافته ها و آمار را زیر 
سوال برده و حتا رییس موسسه تحقیقات فضایی برزیل را 
متهم به دروغ گویی درباره ی ابعاد جنگل زدایی کرد، پس از 
این که این موسسه آماری را منتشر می کرد که نشان می داد 
در ماه جون امسال آتش سوزی جنگل ها 88 درصد بیش تر 
از جون گذشته بوده است. مدیر این موسسه بعد اعالم کرد 

که پس از این مناقشه، اخراج شده است.
آسمان  تمام  داد  نشان  همچنین  ماهواره ای  تصاویر 
استان رورایما در شمال برزیل را دود پوشانده است. این 
تصاویر بسیاری از برزیلی ها را تکان داد و باعث راه اندازی 

هشتگ »برای آمازون دعا کنید« شد که ترند جهانی شد.



بایرن ستاره پرتگالی ناراضی را جریمه کرد
رناتـو سـانچس سـتاره پرتگالی جوان 
بایـرن مونیـخ بـا تایید نیکو کواچ از سـوی 

باشـگاه جریمه شد.
رناتـو سـانچس، سـتاره پرتگالی بایرن 
مونیـخ بعـد از تسـاوی 2-2 ایـن تیـم کـه 
بوندس لیـگا  اول  هفتـه  در  جمعـه  روز 
مقابـل هرتابرلیـن بدسـت آمد، بـه صورت 
علنـی از باشـگاه انتقاد کرد که بـه او اجازه 

نـداده بایـرن را تـرک کند. 
پسـر  عنـوان  بـه  کـه سـال 2۰1۶  او 

طالیـی اروپـا برگزیـده شـد و بـا صـرف 
هزینـه ای گـزاف از بنفیـکا بـه بوندسـلیگا 
آمـد، هنـوز نتوانسـته گوشـه ای از توانایی 
هـای واقعـی خـود را در بایرن بـه نمایش 
بگـذارد و در هفتـه هـای اخیـر نیـز تالش 

زیـادی بـرای جدایـی داشـت.
رناتـو از سـوی باشـگاه بایـرن جریمه 
شـده اسـت امـا نـه بـه خاطـر اظهاراتـش 

پـس از بـازی بـا هرتـا برلین.
نیکـو کـواچ سـرمربی بایـرن در ایـن 

رابطـه گفـت:» بلـه رناتو را جریمـه کردیم 
و ایـن واقعیـت دارد اما نه بـه خاطر حرف 
هایـش. او جریمه شـد چون پـس از بازی، 
طبـق روتین حاضر نشـد در کنـار بازیکنان 
ذخیـره تمرینـات بدنـی را انجـام دهـد. او 
بـدون هماهنگـی راهـی  دوش گرفـت و 
خانـه شـد. ایـن حرکت نمـی توانـد بدون 
جریمـه بمانـد. دعوت نشـدن به فهرسـت 
18 نفـره، مـی تواند بخشـی از ایـن جریمه 

باشد.«

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

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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لیورپول  دفاعی  خط  ستاره  فن دایک،  ویرژیل 
ساخته  مربی گری  برای  می کند  احساس  می گوید 
دنیای  به  بازنشستگی  از  بعد  می داند  بعید  و  نشده 

مربی گری رو بیاورد.
ویرژیل فن دایک، دفاع وسط هالندی لیورپول و 
ستاره خط دفاعی این تیم می  گوید احساس می کند 
بعد  می داند  بعید  و  نشده  ساخته  مربی گری  برای 
دنیای  به  بازیکن  به عنوان  فوتبال  با  از خداحافظی 
برای  دنیا  می گوید  فن دایک  بیاورد.  رو  مربی گری 

مربی ها گاهی بسیار بی رحم است.
فن دایک 28ساله در حال حاضر در اوج دوران 
فوتبالی خود به سر می برد و یکی از نامزدهای مهم 
دریافت توپ طالی امسال به حساب می آید. آرامش 
بسیاری  شده  باعث  فن دایک  خوب  بازی خوانی  و 
از  بعد  مربی گری  به  آوردن  رو  برای  او  آمادگی  از 
پایان دوران فوتبالش خبر دهند ولی ستاره هالندی 

می گوید با این نظر مخالف است.
فوتبال  که  اوایل  گفت:"  باره  این  در  فن دایک 
مربی  روز  یک  می کردم  فکر  بودم  کرده  شروع  را 
چنین  می دانم  بعید  حاضر  حال  در  ولی  می شوم 
 ... باشد  بی رحم  خیلی  می تواند  دنیا  بیفتد.  اتفاقی 
خیلی ها هستند که با نظرهایشان می توانند روی آدم 
تاثیر بگذارند و اگر تصمیم با من باشد حاضر نیستم 

در چنین موقعیتی قرار داشته باشم".
ولی  گفت:"  ادامه  در  لیورپول  هالندی  ستاره 
شک ندارم که در فوتبال خواهم ماند. البته کارشناس 
هم نخواهم شد چون یک کارشناس باید چیزهایی 
بگوید که شاید دلش نخواهد ولی مجبور است. باید 
کشف  در  می کنم  احساس  من  می شود.  چه  ببینیم 
این  دنبال  دارم پس شاید  قابلیت خوبی  استعدادها 

کار بروم".

خبرهای کوتاه

فن دایک: 
مربی نمی شوم؛ 
استعدادیاب شاید

آنتونی مارسیال می گوید رقابت 
او با مارکوس راشفورد در خط حمله 
تیمهای  دفاع  می شود  باعث  یونایتد 
حریف یونایتد از خط حمله شیاطین 

سرخ به وحشت بیفتد.
مهاجم  مارسیال،  آنتونی 
رقابتهای  می گوید  منچستریونایتد 
تمرینهای  جریان  در  که  گلزنی ای 
راشفورد  مارکوس  و  او  بین  یونایتد 
دارد  وجود  تیم  این  مهاجم  دیگر 
فصل  در  یونایتد  قدرت  افزایش  به 

جاری کمک خواهد کرد.
از  لوکاکو  روملو  از خروج  بعد 
یونایتد و پیوستنش به اینتر، مارسیال 
و راشفورد بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفته اند. این دو مهاجم یونایتد 
در دو بازی این تیم در فصل جدید 
ولوز  و  چلسی  مقابل  برتر،  لیگ 
رسانده اند.  ثمر  به  گل  دو  کدام  هر 
بازیکن  عنوان  به  امسال  مارسیال 
شماره  پیراهن  یونایتد  حمله  نوک 
9 را به تن کرده و راشفورد هم در 

با  فرانسوی  مهاجم  این  سمت چپ 
او همکاری می کند.

اسکای  با  گفتگو  در  مارسیال 
و  من  گفت:"  باره  این  در  اسپورتز 

سر  بر  هم  با  تمرین ها  در  راشفورد 
گلزنی رقابت داریم. در این تمرینها 
تمام کنندگی  اینکه کدام یکی  بر سر 
گلهای  یکی  کدام  و  دارد  بهتری 
مسابقه  می کند  دروازه  وارد  بیشتری 
خب  می شود؟  برنده  کی  می دهیم. 
او  وقتها  بعضی  دارد.  بستگی  این 
در  مارکوس  من.  وقتها  بعضی  و 
وسط  دارد  دوست  واقعی  بازی های 
ولی  همینطور.  هم  من  کند.  بازی 
کناره ها می روم  به  من در عین حال 
و دوباره برمی  گردم و ما جایمان را 
عوض  هم  با  بارها  بازی  جریان  در 

می کنیم".
در  یونایتد  فرانسوی  مهاجم 
وقتها  بعضی  من  گفت:"  ادامه 
می گذارم راشفورد نقش نوک حمله 
تیم را بازی کند و از این بابت اصال 
ناراحت نمی شوم. این همکاری ها ما 
باعث می شود خط دفاعی حریف به 
وحشت بیفتد. امیدوارم بتوانیم همین 
شرایط را در طول فصل حفظ کنیم".

پیر امریک اوبامیانگ:
مثلث تهاجمی آرسنال شبیه مثلث مشهور لیورپول است

اوبامیانگ، ستاره خط حمله 
کنار  در  او  می گوید  آرسنال 
الکازت و پپه به عنوان سه مهاجم 
کیفیتی در  از قدرت و  توپچی ها 
لیورپول  سه نفره  حمله  خط  حد 

برخوردارند.
ستاره  اوبامیانگ،  امریک  پیر 
می گوید  آرسنال  حمله  خط 
الکساندر  کنار  در  او  حضور 
خط  در  پپه  نیکالس  و  الکازت 
سه  ترکیب  یک  تیم  این  حمله 
نفره ی پربازده و قدرتمند بوجود 
حمله  خط  اندازه  به  که  آورده 
سه نفره معروف لیورپول ترسناک 

است.
حضور  به  اوبامیانگ  اشاره 
و  مانه  سادیو  صالح،  محمد 
مهاجم  سه  فیرمینو  روبرتو 
لیورپول است که در چند صباح 

ترسناک ترین،  از  یکی  اخیر 
و  فراز  کم  و  موفق ترین 
دنیای  حمله  خطوط  نشیب ترین 
فوتبال بوده است. حاال در آستانه 
لیورپول،  با  آرسنال  امروز  دیدار 
حمله  خط  می گوید  اوبامیانگ 
اندازه  به  هم  توپچی ها  سه نفره 
مرسی سایدی ها  تهاجمی  مثلث 

مقتدر و ترسناک است.
با  گفتگو  در  اوبامیانگ 
اسکای اسپورتز گفت:" همانطور 
دیدیم  گذشته  فصل  در  که 
سه  با  حمله  خط  در  لیورپول 
مهاجم بازی می کند و آنها خیلی 
خوب بازی می کنند. چرا ما مثل 
آنها نباشیم؟ من که معتقدم ما هم 

مثل آنها هستیم".
آرسنال  حمله  خط  ستاره 
در ادامه گفت:" بازی با لیورپول 

آنها  بود.  خواهد  سختی  بازی 
آنها  هستند.  بزرگی  بازیکنان 
همیشه سعی می کنند رو به سمت 
و  کرده  حمله  حریف  دروازه  
از  حال  عین  در  و  کنند  گلزنی 
دادن  گل  پاس  و  بازی سازی 
نیستند.  غافل  هم  همدیگر  به 
بهترین  از  یکی  شک  بدون  آنها 

مثلث های تهاجمی دنیا هستند".
ادامه  در  اوبامیانگ 
پپه  و  من  گفت:"  صحبت هایش 
بازیکنهای سرعتی هستیم، درست 
هم  الکازت  صالح.  و  مانه  مثل 
توپ  می تواند  که  است  بازیکنی 
عالی  پاهایش  با  و  دارد  نگه  را 
فیرمینو.  مثل  کار می کند، درست 
بله برای همین است که می گویم 
تهاجمی  مثلث  به  هم  نفر  ما سه 

لیورپول خیلی نزدیک هستیم".

آنتونی مارسیال:
خط حمله یونایتد دفاع حریف را به وحشت می اندازد

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود 
که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه بلند نمودن 
دیوار اطراف وزارت را به شرکت ساختمانی برند دارنده جواز نمبر )D-۸۳۰۲۴( واقع کارته نو بین 
سرک ۲ و 3 مارکیت جالالدین، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی )۳,۸۱۶,۲۱۰.۰۰(سه میلیون 

و هشت صد و شانزده هزار و دوصد و ده افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 
زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم 

قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

سـاری بـه دلیـل بیماری نمـی تواند در نخسـتین بازی 
تیمش در سـری آ روی نیکمت بنشـیند.

به نقل از ال وانگواردیا، شـروع کار مائوریتسـیو سـاری 
در یـک بازی رسـمی بـه عنوان سـرمربی یوونتـوس دیرتر 
از حـد انتظـار خواهد بود. باشـگاه تورینی پنجشـنبه شـب 
اعـالم کـرد سـرمربی ایتالیایـی نمـی توانـد در دیـدار برابر 

سـاری نـه تنهـا شـروع سـری آ را از دسـت داد بلکـه 
در دیـدار برابـر ناپولـی )هفتـه دوم( نیـز نمی توانـد تیمش 

کند. را همراهـی 
سـری آ ایتالیا امشـب با دیـدار یوونتـوس و پارما آغاز 
می شـود. ایـن بازی سـاعت 2۰ و 3۰ دقیقه برگـزار خواهد 

. شد

پارمـا روی نیکمت بنشـیند.
مشـکل سـاری ذات الریـه اسـت. او چنـد روز پیـش 
دچـار ایـن بیماری شـد و هنوز به طـور کامل بهبـود نیافته 
اسـت. سـرمربی ایتالیایـی می توانـد تیمـش را در تمرینات 
همراهـی کنـد اما کادر پزشـکی یوونتـوس ترجیح می دهد 

او بیـش از ایـن مسـئولیت دیگـری را قبـول نکند.

سرمربی یوونتوس شروع سری آ را از دست داد
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نسبت داده و خودش را مبرا و بی طرف اعالم 
می زدند.  کف  مرتب  هم  گرامی  حضار  کرد. 
بعدش ماجرای خلیل اهلل فیروزی را باز کرد و 
را مالمت کشید. سپس وعده های  اشرف غنی 
که غنی در انتخابات قبلی به مردم داده بود و 
به  را  بود  رفته  یادش  از  گذشته  سال  پنج  در 
مردم خواست  از  نهایت  در  و  کشید  غنی  رخ 
انتخابات پیش رو، جلو تقلب را بگیرند  که در 
نتیجه  برای  قطعی  از همین حاال یک حکم  تا 
انتخابات  در  اگر  باشد؛  کرده  صادر  انتخابات 
تقلب نشود، من رییس جمهور خواهم شد، اما 
اگر من رییس جمهور نشدم، حتم در انتخابات 

تقلب شده. 
من  حافظه ی  گفتم،  قبال  که  همان طور 
ضعیف شده. حاال در خاطر من نمانده که آقای 

فیسبوک و گالیه از امرخیل در محافل دوستانه 
است. 

اما همه ی مردم که مثل من حافظه ضعیف 
یاد دارند؛  به  ندارند. مردم جنبش روشنایی را 
جنبشی که به خاطر تغییر مسیر لین انتقالی برق 
از بامیان به سالنگ شکل گرفت؛ جنبشی که با 
انفجار متوقف شد؛ انفجاری که جان ده ها جوان 
این مملکت را گرفت؛  نخبه و تحصیل کرده ی 
غیرمنطقی  و  اشتباه  کارکرد  بر  که  جوانانی 
که  اشتباهی  بودند؛  کرده  اعتراض  حکومت 
در درازمدت هم به ضرر جنوبی هاست هم به 
ضرر مناطق مرکزی، ضمن این که هیچ نفعی به 
مردمان ساکن در مسیر سالنگ نمی رساند. بانی 
عبداهلل  همین  غیرمنطقی  فیصله ی  اتفاقات  این 
اشرف  بود.  غنی  اشرف  بر  معترض  عبداهلل ی 
به  عبداهلل  عبداهلل  تا  بود  خدایش  از  که  غنی 
مسیر سالنگ رای بدهد. مردم این مسایل را به 
یاد دارند و در خاطرشان خواهد ماند. سکوت 
و بیچارگی پنجاه درصد شریک قدرت در قبال 
خلیل اهلل  دالور،  حاجی  مثل  تبهکارانی  آزادی 
پرونده ی  اندازه که  به همان  فیروزی و طالبان 
از  می کند،  سنگین  را  غنی  اشرف  جنایات 

عبداهلل را هم سبک نمی کند. 
آقای عبداهلل! همه مثل من و تو حافظه ی 
ضعیف ندارند که در اول ماه از شراکت سخن 
را  کوزه  و  کاسه  تمام  ماه،  آخر  در  و  بگوییم 
بر سر شریک بشکنیم. وقتی دو دیگ را روی 
آتش بگذاریم، هردو سیاه می شود. مهم نیست 
اگر یکی از این دیگ ها خالی روی آتش مانده 
شده باشد و در تمام مدتی که دیگ دیگر داشته 
خالی  دیگ  این  می پخته،  قورمه  مردم  جان  از 
سوخته باشد. پسته ی بی مغز چو دهن وا کند، 

انشاءاهلل اگر خواست خدا باشد، چیز می شود.

حافظه ام  از  دشمن  و  دوست  نزد  من 
وقتی  است.  ضعیف  حافظه ام  کرده ام.  شکایت 
گپ ها  خیلی  می شود،  ضعیف  آدم  حافظه ی 
می شود  زیاد  زمانی  فشار  نمی ماند.  آدم  یاد 
به  را دوباره  یادرفته  از  که بخواهی حرف های 
یاد بیاوری. من در سه-چهار روز گذشته، سر 
خودم فشار آوردم که حرف های داکتر عبداهلل 
به  را  انتخاباتی اش  همایش  اولین  در  عبداهلل 
روش های  نداشتم.  چندانی  توفیق  بیاورم.  یاد 
گوناگون  قواره های  کردم،  امتحان  را  متفاوتی 
نشستم  استراتژیک  بسیار  جاهای  در  گرفتم، 
موفقیت  به  تشناب  در  سرانجام  کردم،  فکر  و 
آقای  آمد  یادم  و  کردم  پیدا  دست  ناچیزی 
وحدت  حکومت  که  بود  گفته  عبداهلل  عبداهلل 
ملی در پنج سال گذشته هم دست آورد داشته، 

هم در بعضی موارد ناکام بوده. یک فشار دیگر 
عبداهلل  آقای  که  آمد  یادم  کردم،  وارد  که  هم 
رییس  به عنوان  او  که  بود  کرده  ادعا  عبداهلل 
پنجاه درصد قدرت، هم در  اجرایی و شریک 
موفقیت ها، هم در ناکامی ها شریک بوده است. 
دیگر هرچه فشار آوردم و زور زدم، چیزی به 

یادم نیامد. 
عبداهلل  آقای  پیش  روز  طعنه های چند  اما 
که در تاالر لویه جرگه به طرف آقای غنی حواله 
کرد، یادم است. آقای عبداهلل به آزادی مشاور 
مجلس سنا که به جرم همکاری با تروریستان 
شده  دست گیر  پشتاره اش  با  حقیقت  در  و 
بی نظیر  خوشحالی  از  پرده  و  کرد  اشاره  بود، 
آقای حمداهلل محب برداشت، سپس آزادی آن 
غنی  آقای  به  را  تروریستان  قدرتمند  همکار 

عبداهلل در این پنج سال گذشته به عنوان رییس 
اجرایی مملکت و شریک پنجاه درصد قدرت 
اما از سخنان اخیر آقای عبداهلل  چه کار کرده. 
سیاست مدار  این  که  گرفت  نتیجه  می توان 
خوش تیپ، در پنج سال گذشته هر روز صبح 
که از خواب بیدار شده، حمام کرده، آرایش گر 
مخصوصش او را آرایش کرده، لباس های شیک 
و مرتب اش را پوشیده، به تنظیم کنندگان جاده 
احوال داده که دفتر می رود تا جاده ها را برای 
عبور فیلمی آماده کنند، با لشکری از محافظین 
نگاه  و  نشسته  کارش  دفتر  در  رفته،  دفتر  به 
هر  آخر  می کند.  کار  چه  غنی  آقای  که  کرده 
کارت،  کریدت  معاش،  حساب  صورت  ماه 
دسترخوان،  خرج  محافظین،  معاش  موتر،  تیل 
سفرخرج ها، مصارف دفتر و بقیه مصارف را به 
وزارت مالیه ارسال کرده و منتظر حواله ی این 
مبلغ ها به حساب های مربوطه نشسته. هر چند 
با  رفته،  کشور  از  خارج  به  یک بار  بعد  وقت 
مقامات و نمایندگان کشورهای خارجی دیدار 
داشته و در این دیدارها هم از کیفیت زعفران 
شیرینی خربوزه ی  قندهار،  انار  هرات، سرخی 
مزار، استفاده ی نامطلوب از انگور، صنایع دستی 
بارش  ضرورت  واخان،  بکر  طبیعت  بامیان، 
باران در کابل، شکوه آرامگاه احمدشاه مسعود، 
آنتن ندادن مبایل در سالنگ ها، ماهی خوشمزه ی 
سروبی و مهمان نوازی افغان ها سخن گفته. در 
مناسبت های مثل هشت مارچ، روز جهانی مادر 
با  پستان،  سرطان  با  مبارزه  بین المللی  روز  و 
این که پیکسل های  بانوان عکس گرفته و برای 
عکس کامل و باکیفیت بیاید، انجنیر محمدخان 
نکرده.  دعوت  هم  را  محقق  محمد  حاجی  و 
اگر بخواهیم کوتاه کنیم، بزرگ ترین کار او در 
پنج سال گذشته، تشکری از دو میلیون فالوور 
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آقای عبدالله! همه مثل من و تو 
حافظه ی ضعیف ندارند که در اول 
و  بگوییم  سخن  شراکت  از  ماه 
در آخر ماه، تمام کاسه و کوزه را 
بر سر شریک بشکنیم. وقتی دو 
دیگ را روی آتش بگذاریم، هردو 
سیاه می شود. مهم نیست اگر یکی 
آتش  روی  خالی  دیگ ها  این  از 
مانده شده باشد و در تمام مدتی 
که دیگ دیگر داشته از جان مردم 
قورمه می پخته، این دیگ خالی 
سوخته باشد. پسته ی بی مغز چو 
دهن وا کند، انشاءالله اگر خواست 

خدا باشد، چیز می شود.


