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طالبان همچنان راه را
اشتباهمیروند

طرح امریکا و برزیل
برای «خصوصیسازی
توسعه آمازون»

۶

اطالعات روز :امریکا و برزیل
برسر «تشویق مشارکت بخش
خصوصی» در توسعه...

دستور بازداشت
 ۲۲۳نظامی دیگر
در ترکیه صادر شد

۶

اطالعات روز :دستور بازداشت
 ۲۲۳نظامی دیگر در ترکیه به اتهام
ارتباط با جنبش فتحاهلل گلن...

ارگ از بهبود امنیت
تا  10روز دیگر خبر میدهد

هازاردامیدوارکننده
و جذاب؛ آماده باش
به PSG

۷

ادن هازارد دیروز اولین بازی
رسمی خود با پیراهن رئال را انجام
داد و هواداران را...

ضعف دفاعی ،بالی جان
بوروسیادورتموند

۷

اشپورت 1در یادداشتی به بررسی
علتهای ضعف دفاعی بوروسیا
دورتموند در فصل جدید...

روسیه از تمایل طالبان به ادامهی
مذاکره با امریکا استقبال کرد

۲

پیرمردی که تا چشم
کار میکند ،بیچاره است

اطالعات روز :وزارت خارجه روسیه از
تمایل طالبان مبنی بر ادامهی گفتوگوهای صلح با
ایاالت متحدهی امریکا استقبال کرده و گفته است
که هیچ بدیلی جز رویکرد سیاسی و دیپلماتیک
برای حل بحران افغانستان وجود ندارد.
در یک اعالمیهی سفارت روسیه در کابل که
به رسانهها فرستاده شده ،در آن وزارت خارجه
روسیه از امریکا و طالبان خواسته است تا به
زودترین فرصت ممکن گفتوگوها را از سر
گرفته و یک توافق صلح امضا کنند.
وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری...

عبدالحسین ،پیردی که  75سال عمر ،دو کودک
هشتساله و چهارساله و دو پای دردمند و هزار رنج و
غم دیگر دارد ،اما کار ندارد .او هر روز با طلوع آفتاب
و روشنشدن کوچههای محلهی «نقاش» دروازهی
خاکستریرنگ حیاطش را به امید کار میگشاید .بعد با
پاهایی که یکی میلنگد و دیگری به تعقیب آن میکوشد
تا او را استوار نگه دارد ،کوچه را طی میکند و خود را
میرساند لب سرک عمومی برچی ،کنار درخت بزرگی که
بدون آب سبز است .او بعضی روزها از خروسخوان صبح
تا تاریکی شب در آنجا در انتظار کار مینشیند .اما تنها
نیست .زیادند کارگران روزمزد مثل او که نامشان کارگرند
و خودشان بیکار.
ایستگاه نقاش تنها مکانی نیست که گارگران روزمزد
در آنجا تجمع میکنند ،چهاراهی پل خشک ،کوتهسنگی،
روی پل سرخ و  ...از محلهای است که از صبح تا چاشت
و بیشتر اوقات تا بعدازظهر در آنجاها کارگران روزمزد با
چهرههایی که از اثر تابش آفتاب سوخته ،دیده میشود .آنها
هر روز به امید کار میآیند ،اما کار پیدا نمیشود و...

۴

۳

۲

مالیخولیاوتردید؛

قرائت فشرد ه از مسایل پیچیده

کتاب مالیخولیا و تردید ،اثری از عمران راتب
بهتازگی در  298صفحه و قطع رقعی از سوی
انتشارات نسل نو چاپ شده است .زیرعنوان کتاب
«مقاالتی در معنامندی و تفسیر متن» است و این
مقاالت در دو بخش ترتیب شده است :مقاالت
نظری و بررسی چند اثر از شاعران و نویسندگان
افغانستان .مالیخولیا و تردید روز جمعه ( 22سنبله)
در دانشگاه غرجستان معرفی و بررسی شد.
عمران راتب در دانشگاه بامیان ریاضی خوانده
بود ،ولی مطالعات او...

یک هیأت سهنفری از دفتر سیاسی
طالبان ،پس از لغو گفتوگوهای صلح
این گروه با واشنگتن ،به مسکو سفر
کرده است .این سفر از طرفی برای
مشوره است و از سوی دیگر طالبان با
سفر به مسکو بهدنبال فشار سیاسی بر
امریکا است .رسانهها از قول شیرمحمد
استانکزی ،رییس هیأت سیاسی طالبان
گزارش کردهاند که این گروه هنوز هم
خواستار ادامهی مذاکره است .روسیه نیز
با طالبان همنظر است .وزارت خارجهی
روسیه از تمایل طالبان مبنی بر ادامهی
گفتوگوهای صلح با امریکا استقبال
کرده است .در پیامی که سفارت روسیه
در کابل به رسانهها فرستاده ،آمده است
که هیچ بدیلی جز رویکرد سیاسی و
دیپلماتیک برای حل بحران افغانستان
وجود ندارد .در این پیام از طالبان
خواسته شده که بهزودترین فرصت
ممکن گفتوگوها را از سر گرفته و
یک توافق صلح امضا کنند.
موفقیت گفتوگوهای امریکا با
طالبان برای به پایانرساندن  18سال
جنگ پرهزینه تا همین هفتهی پیش،
بیش از هر زمان دیگری نزدیک بود.
قرار بود...
۲

فروپاشی مذاکرات امریکا با طالبان؛
یک-هیچ به نفع روسیه

طی آخرهفتهی گذشته بهنظر میرسید که چشمانداز
توافق صلح بین ایاالت متحده و طالبان از هم میپاشد.
این یک عقبگرد بزرگ است ،زیرا احتماال خروج ایاالت
متحده از افغانستان را به تأخیر میاندازد و به تشدید حمالت
تهاجمی طالبان بر قلمرو تحت کنترل دولت افغانستان منجر
میشود .با اینحال ،از این آشفتهبازار یک بازیگر ،آنهم
روسیه ،ممکن است سود ببرد.
در دورهای که روابط ایاالت متحده و روسیه به تاریکی
گراییده بود ،بهنظر میرسید که افغانستان بهعنوان نقطهای
روشن و نادر برای همکاریهای دوجانبهی دو کشور ظاهر
شده است .چنانکه مایک پمپئو ،وزیر امور خارجهی امریکا
در ماه مِی پس از سفری به مسکو «کاهش خشونت» در
افغانستان را بهعنوان نقطهی مشترک منافع ایاالت متحده و
روسیه توصیف کرد .گفتوگو بین مقامات ایاالت متحده و
روسیه در مورد افغانستان که پس از فروپاشی شبکهی توزیع
شمالی متوقف شده بود ،اکنون یک امر عادی است .شبکهی
توزیع شمال خط ریلی بود که از روسیه عبور و بهعنوان خط
تدارکات نیروهای امریکایی عمل میکرد...
۴

انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالیها؛

نگرانی از تهدیدات امنیتی
وسوءاستفاده از مواد اضافی

کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه 22 ،سبنله
اعالم کرد که انتقال مواد حساس انتخاباتی از دفاتر والیتی
کمیسیون به ولسوالیها آغاز شد .با آغاز این روند ،نخست
مواد حساس انتخاباتی از دفاتر والیتی بدخشان و غور
به ولسوالیهای این والیتها منتقل شدند .مواد حساس
انتخاباتی شامل اوراق رأیدهی ،دستگاههای بیومتریک،
جدول نتایج آرا ،فهرست رأیدهندگان و اوراق شکایت
است.
مطابق زمانبندی انتخابات ریاستجمهوری ،1398
انتقال مواد حساس انتخاباتی از دفتر مرکزی کمیسیون
مستقل انتخابات به دفاتر والیتی بهتاریخ هشتم سنبله آغاز
و تا 22ام سنبله ختم میشود .در 22ام سنبله انتقال مواد
حساس انتخاباتی از دفاتر والیتی کمیسیون انتخابات به
ولسوالیها و مراکزی رأیدهی شروع و تا پنجم میزان (یک
روز پیش از انتخابات) ادامه مییابد.
هرچند باید تا تاریخ  22سنبله ،انتقال مواد حساس
انتخاباتی از کابل به والیتها ختم میشد ،اما...

۵

یکشنبه

توافقنامهی آمادهشده میان امریکا و
طالبان که در  ۱۱ماه و در نتیجهی ده دور
مذاکرات نفسگیر بهدست آمده بود ،میان
دو طرف امضا شود .براساس این توافق،
دولت ترمپ طرح صلحی را در چهار
بخش مدنظر گرفته بود :بخش اول آن
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان؛
بخش دوم آن تعهد طالبان مبنی بر
اینکه اجازه نمیدهد از خاک افغانستان
علیه ایاالت متحده حمله شود؛ بخش
سوم آن آتشبس بین همهی طرفهای
جنگ و بخش آخر آن گفتوگوی
بیناالفغانی با مشارکت حکومت ،طالبان
و جامعهی مدنی دربارهی حلوفصل
سیاسی و سپس ختم رسمی جنگ ،به
میزبانی دولت ناروی .اما با تویتهای
غیرمنتظرهی ترمپ ،تمام پیشبینیها
و گمانهزنیها یکباره دگرگون شد و
همه بهشمول طالبان در برابر یک اقدام
غیرقابل پیشبینی قرار گرفتند .ترمپ
بهدلیل اینکه طالبان در جریان مذاکرات
سرنوشتساز از خشونت بهعنوان اهرم
فشار استفاده کردند ،مذاکره با آنها را
متوقف کرد.
ارگ ریاستجمهوری نیز دیروز
(شنبه) اعالم کرد که رسما گفتوگوهای
صلح از دید دولت افغانستان ختم
است .از سرگیری گفتوگوها ،از
صالحیت دولت بعدی است .هرچند
ارگ ریاستجمهوری پیش از اینکه
واشنگتن گفتوگو با طالبان را متوقف
کند ،بارها مخالفت خود را با روند صلح
اعالم کرده بود .دلیل که دولت افغانستان
داشت این بود که جنگ و صلح همزمان
ممکن نیست .در نهایت و در ظاهر ،به
همین دلیل ترمپ گفتوگوهای صلح
را متوقف کرد .در شرایط که طالبان
از جنگ بهعنوان اهرم فشار استفاده
میکردند ،صلح با این گروه معنایی
نداشت .صلحنامهای که در قطر میان
زلمی خلیلزاد ،فرستاده ویژهی امریکا
برای صلح و گروه طالبان آماده شده بود،
برای طالبان یک فرصت طالیی بود .زیرا،
به قول مایکل سمپل ،پژوهشگر مسایل
افغانستان در دانشگاه بلفاست ،طالبان
در قطر از روند مذاکرات انتظار بسیار
بلندپروازانه داشتند و رویکرد کامال برد-
باخت را در این روند دنبال کردند .مهمتر
از آن ،در روند گفتوگوهای دو طرف،
دولت افغانستان کامال در حاشیه قرار
گرفته بود .و این طالبان را بیش از پیش
حریص ساخته بود که با خشونتآفرینی
در میدان جنگ ،به آرزوی برد-باخت در
میز گفتوگو دست یابند.
اکنون طالبان امریکا را متهم به
عهدشکنی میکنند .طالبان گفتهاند که
«ما در صورتی که بهجای جنگ ،توافق
سیاسی انتخاب شود ،به ادامهی مذاکرات
تا پایان آن متعهدیم ».اما گروه طالبان
از یاد برده که مسبب اصلی شکست
مذاکرات این گروه است .در نتیجهی
خشونتآفرینی پیهم این گروه و
انعطافناپذیری آنان مذاکرات متوقف
شد .اکنون نیز مسأله همین است.
طالبان هم بر میخ میکوبد و هم بر
نعل .یعنی طالبان در شرایطی که آتش
جنگ در افغانستان شعلهور است و
نیروهای نظامی این گروه در بسیاری
از والیتهای کشور مصروف جنگاند،
سخن از توافق سیاسی میزند .از نظر
مردم افغانستان آتشبس سراسری مقدم
بر هر نوع گفتوگو است .نباید به گروه
طالبان دوباره این فرصت داده شود که
هم گزینهی جنگ و هم گزینهی صلح را
داشته باشد .اگر گروه طالبان اماده صلح
است باید از خشونت دست بردارد .باور
طالبان به دوام گفتوگو در قطر و جنگ
در افغانستان راه اشتباهی است که طالبان
سالها در پیش گرفتهاند .بدون شک
صلح پایدار خواست مردم افغانستان
است و این جنگ راه حل نظامی ندارد.
تنها توافق سیاسی راه حل کمهزینه و
در دسترس است؛ اما آتشبس اولین و
اصلیترین مسألهی صلح پایدار است.
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سال هشتم

ارگ
روز:
اطالعات
ریاستجمهوری افغانستان اعالم
کرد که تا ده روز آینده وضعیت
امنیتی کشور شاهد تغییراتی
مثبت خواهد بود و عملیاتهایی
را که از چندی بدینسو از سوی
نیروهای امنیتی و دفاعی بهمنظور
تأمین امنیت انتخابات راهاندازی
شده است ،نتایج آنرا مردم
افغانستان خواهند دید.
صدیق صدیقی ،سخنگوی
ریاستجمهوری که در یک
نشست خبری در کابل صحبت
میکرد ،به بازپسگیری شماری
از ولسوالیها از نزد طالبان در
والیتهای بدخشان ،تخار،
فراه و ...اشاره کرد و گفت که
بازپسگیری این ولسوالیها قوت
و توانایی نیروهای امنیتی در
هفتههای اخیر را نشان میدهد.
آقای صدیقی همچنان
انتخابات
برگزاری
گفت
ریاستجمهوری در ششم میزان
سال جاری و تشویق مردم برای
اشتراک گسترده در این روند از
اولویتهای حکومت افغانستان
است و هیچ قدرت و هیچ مانعی
نمیتواند جلو برگزاری انتخابات
را بگیرد.
او گفت« :کسانی که در

خبرهای داخلی
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ارگ از بهبود امنیت تا  ۱۰روز دیگر خبر میدهد

تالشاند تا این پروسه را بدنام و
سبوتاژ کنند و زمزمهی حکومت
موقت را سر میدهند ،آنها
مخالف نظام جمهوریت و مردم
ما است و در همسویی با دشمنان
مردم افغانستان قرار دارد».
به گفتهی آقای صدیقی،
و
افغانستان
حکومت
کمیسیونهای انتخاباتی به
برگزاری انتخابات در یک فضای
امن و عاری از تقلب متعهدند.
او گفت که اخیرا
رییسجمهور اشرف غنی به
تمامی مسئوالن نظامی و غیرنظامی
در مرکز و والیتها هدایت داده
است تا به هیچ صورت در امور

کاری کمیسیونهای انتخابات
مداخله نکنند و هر عملی که
شفافیت و سالمت انتخابات را
زیر سوال ببرد ،بهگونهی جدی
مورد تعقیب قرار دهد.
سخنگوی ریاستجمهوری
در این نشست خبری از تمامی
شرکای انتخاباتی بهشمول
نهادهای ناظر ملی و بینالمللی،
احزاب ،جامعه مدنی و رسانهها
نیز خواست که به گونهی گسترده
انتخابات ریاستجمهوری را
نظارت کنند.
توقف تالشهای صلح
از سویی هم سخنگوی
ریاستجمهوری در این نشست

خبری گفت که حکومت
افغانستان تا روز برگزاری
انتخابات ششم میزان ،تالشهای
خود راجع به روند صلح را
متوقف کرده و به انتخابات
اولویت قایل شده است.
آقای صدیقی گفت که
پیشبرد روند صلح یکی از
اولویتهای حکومت منتخب
آینده خواهد بود و این روند
پس از مشورههای ملی ،منطقوی
و بینالمللی توسط حکومت
آیندهی افغانستان به پیش برده
خواهد شد.
او گفت« :به باور ما کلید
مشروعیت صلح در برگزاری

انتخابات است و صلح بدون
مشروعیت تأمین شده نمیتواند
و مشروعیت صلح نیز بدون
انتخابات بهمیان نمیَآید».
حکومت افغانستان در حالی
تالشها برای دستیابی به صلح
در این کشور را متوقف کرده
است که پیش از این دونالد ترمپ،
رییسجمهور ایاالت متحدهی
امریکا نیز گفتوگوهای صلح با
طالبان را بهدلیل کشتهشدن یک
سرباز امریکایی و یازده نفر دیگر
در یک حملهی طالبان در کابل،
متوقف کرده بود.
روند مذاکرات امریکا و
طالبان آنگونه که زلمی خلیلزاد،
وزارت
ویژهی
نمایندهی
خارجهی امریکا برای صلح
افغانستان بیان کرده بود ،دو طرف
در ن ُه دور مذاکره که مدت ده ماه
زمان را در بر گرفت ،در اصول
باهم به توافق رسیده بودند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی
ریاستجمهوری یکبار دیگر
تأکید کرد که طالبان عامل اصلی
توقف روند صلح بوده است.
گروه طالبان اما توقف مذاکرات
صلح با امریکا را بیانگر تزلزل
امریکا در تعامل سیاسی عنوان
کرده بود.

روسیه از تمایل طالبان به ادامهی مذاکره با امریکا استقبال کرد
اطالعات روز :وزارت خارجه روسیه از تمایل طالبان
مبنی بر ادامهی گفتوگوهای صلح با ایاالت متحدهی
امریکا استقبال کرده و گفته است که هیچ بدیلی جز رویکرد
سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران افغانستان وجود ندارد.
در یک اعالمیهی سفارت روسیه در کابل که به رسانهها
فرستاده شده ،در آن وزارت خارجه روسیه از امریکا و طالبان
خواسته است تا به زودترین فرصت ممکن گفتوگوها را از
سر گرفته و یک توافق صلح امضا کنند.
وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده است
که توقف کنونی روند صلح ،تالشهای طوالنیمدت و
پیشرفت چشمگیر که امریکا و طالبان داشتهاند ،را تضعیف
نکند .به نقل از اعالمیه ،روسیه مطمیین است که برای تأمین
صلح پایدار ،خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان یک
شرط «غیرقابل انکار» است.
دونالد ترمپ ،رییسجمهور ایاالت متحدهی امریکا
به تاریخ شانزدهم سنبله در رشته تویتی نوشت که روند
مذاکرات با طالبان را به دلیل کشتهشدن یک سرباز امریکایی
و یازده نفر دیگر در یک حملهی طالبان در کابل متوقف
کرده است.
روند مذاکرات امریکا و طالبان آنگونه که زلمی
خلیلزاد ،نمایندهی ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای

صلح افغانستان بیان کرده بود ،دو طرف در ن ُه دور مذاکره
که مدت ده ماه زمان را در بر گرفت ،در اصول باهم به
توافق رسیده بودند.
حکومت افغانستان اعالم کرده بود که مذاکرات امریکا
و طالبان به دلیل ادامهی خشونتها و جنگ جاری طالبان
در برابر مردم افغانستان متوقف شده است .گروه طالبان نیز
اعالم کرده بود که متوقفکردن این مذاکرات ،بیانگر تزلزل
امریکا در تعامل سیاسی است.
گروه طالبان همچنان ابراز امیدواری کرده بود که
مذاکرات میان این گروه و هیأت گفتوگوکنندهی امریکایی
به رهبری خلیلزاد از سر گرفته شود.
ترمپ اما به تاریخ هجدهم سنبله نیز اعالم کرد که
گفتوگوها با طالبان منتفی است .او همچنان در تاریخ
بیستم سنبله همزمان با هجدهمین سالروز حمالت یازدهم
سپتامبر از تشدید حمالت کشورش بر طالبان خبر داد.
از سویی هم گروه طالبان روز پنجشنبه ( 21سنبله) یک
بار دیگر از دونالد ترمپ ،رییسجمهور ایاالت متحدهی
امریکا خواست تا به توافقنامه میان هیأت امریکایی و
نمایندگان این گروه که طی ن ُه دور مذاکره در قطر نهایی
شده ،احترام بگذارد.
به نقل از وال استریت ژورنال ،سخنگوی دفتر سیاسی

طالبان در قطر از ترمپ خواسته است که مذاکرات را برای
پایان دادن به جنگ  18ساله در افغانستان از سر بگیرد.
سفر هیأت طالبان به مسکو
درحالیکه روسیه از تمایل طالبان به ادامهی مذاکره با
امریکا استقبال کرده ،شماری از رسانههای خارجی به نقل
از منابعشان گزارش کردهاند که یک هیأت سهنفری از دفتر
سیاسی طالبان در قطر برای مشوره با مقامهای روسی روی
روند صلح افغانستان به مسکو رفته و با ضمیر کابلوف،
نمایندهی خاص روسیه در امور افغانستان دیدار کرده است.
به گزارش بیبیسی پشتو ،شیرمحمد عباس استانکزی،
رییس هیأت گفتوگوکنندهی طالبان در گفتوگو با یک
شبکهی خبری روسیه (ار تی) گفته است که این گروه هنوز
هم خواستار ادامهی مذاکره است ،اما امریکا خواستار دوام
جنگ است و در این صورت «طالبان تا صد سال دیگر هم
جنگ کرده میتواند».
صدیق صدیقی ،سخنگوی ریاستجمهوری افغانستان
در واکنش به این اظهارات استانکزی در صفحهی تویتر
خود نوشته است« :طالبان اينبار از مسكو صدا بلند كردند
و ميگويند كه به افغان ُ
كشي ادامه ميدهيم؛ نيروهاي امنيتي
کشور منتظرند تا آقاي استانكزي و همقطارانش چه وقت از
قطر و مسكو براي جنگ وارد افغانستان ميشوند؟»

جو بایدن:

افغانستان سه پارچه است ،نمیتوانیم درستش کنیم
اطالعات روز :جو بایدن،
معاون پیشین ریاستجمهوری و
یکی از نامزدان احتمالی حزب
دموکرات امریکا در انتخابات
ریاستجمهوری سال آیندهی این
کشور گفته است که افغانستان
یک کشور سه پارچه است و
امریکا نمیتواند این کشور را
درست کند.
آقای بایدن این اظهارات را
در یک مناظرهی انتخاباتی حزب
دموکرات با رقیبان خود مطرح

کرده و همچنان گفته است« :وقتی
که پاکستان سه والیت افغانستان
را در شرق کشور کنترل میکنند،
افغانستان را نمیتوانیم درست
کنیم .درستشدنی نیست».
او همچنان با اشاره به
تجربیات خود ،بهصورت تلویحی
راه حل فدرالیزم را برای افغانستان
پیشنهاد کرده است .براساس این
پیشنهاد بایدن ،نیروهای امریکایی
از افغانستان خارج شوند و در
عوض پاکستان پایگاهی برای این

سربازان در اختیار امریکا بگذارد
تا واشنگتن بتواند به جلوگیری از
حمالت تروریستی از افغانستان
به امریکا ادامه بدهد.
این نامزد احتمالی انتخابات
ریاستجمهوری  2020میالدی
امریکا تأکید کرده است که
نیروهای امریکای میتوانند
با پرواز از پایگاهها «عملیات
ضدتروریستی» خود را در
افغانستان ادامه دهند.
در همین حال ،صدیق

سخنگوی
صدیقی،
ریاستجمهوری افغانستان در
واکنش به این اظهارات آقای
بایدن میگوید که افغانستان
دارای یک جغرافیای واحد است.
آقای صدیقی دیروز (شنبه،
 23سنبله) در یک نشست خبری
در کابل گفت که افغانستان
هیچ وقت سه کشور نبوده و
پاکستان نیز هیچ بخشی از
کشور را تحت کنترل ندارد .او
تأکید کرد که «پاکستان توانایی

کنترل بخشهایی از کشور ما
[افغانستان] را ندارد».
از سویی هم شمار دیگر از
نامزدان احتمالی حزب دموکرات
در این مناظرهی انتخاباتی
موضعهای مختلفی در این مورد
اتخاذ کردهاند .الیزابت وارن
به خروج نیروهای امریکایی
از افغانستان حتا بدون صلح با
طالبان تأکید کرده و اندرو یانگ
نیز به پایان جنگ در افغانستان
وعده داده است.

جریمهی اقامت غیرمجاز شهروندان افغانستان در هند کاهش یافت
اطالعات روز :سفارت افغانستان در هند اعالم کرده است که دهلی نو جریمه اقامت
غیرمجاز برای شهروندان افغانستان در هند را کاهش داده است.
در اعالمیهی این سفارت آمده است که پس «از پیگیری و تالشهای مکرر این
سفارت ،حکومت جمهوری هند جریمهی اضافه اقامت/اقامت غیرمجاز را به میزان قابل
توجه برای شهروندان افغانستان کاهش داده است».
به نقل از اعالمیه ،آنعده از شهروندان افغان که به نسبت مشکالت ،بیش از مدت
اعتبار ویزهیشان در هند اقامت میکنند ،هنگام تمدید ویزه مکلف به پرداخت جریمهی
اندک هستند.

در اعالمیه گفته شده است کسانی که کمتر از  15روز در هند اقامت غیرمجاز داشته
باشند مکلف به پرداخت  500روپیهی هندی هستند و کسانی که بین  16تا  90روز اقامت
غیرمجاز داشته باشند باید  5000روپیهی هندی جریمه بپردازند.
همچنان گفته شده است که اقامت غیرمجاز بین سه ماه تا دو سال دههزار روپیهی
هندی و اقامت غیرمجاز بیش از دو سال نیز  20هزار روپیهی هندی برای شهروندان افغان
مقیم هند جریمه در قبال خواهد داشت.
این در حالی است که پیش از این شهروندان افغانستان برای اقامت غیرمجاز از یک
روز تا سه ماه در هند مجبور به پرداخت حدود  300دالر امریکایی بودند.

گزارش

www.etilaatroz.com
عبدالحسـین ،پیـردی کـه  75سـال عمـر،
دو کـودک هشتسـاله و چهارسـاله و دو
پـای دردمنـد و هـزار رنـج و غـم دیگـر دارد،
امـا کار نـدارد .او هـر روز بـا طلـوع آفتـاب
و روشنشـدن کوچههـای محلـهی «نقـاش»
دروازهی خاکسـتریرنگ حیاطـش را بـه امیـد
کار میگشـاید .بعـد بـا پاهایی که یکـی میلنگد
و دیگـری بـه تعقیـب آن میکوشـد تـا او را
اسـتوار نگـه دارد ،کوچـه را طی میکنـد و خود
را میرسـاند لـب سـرک عمومـی برچـی ،کنـار
درخـت بزرگـی کـه بـدون آب سـبز اسـت .او
بعضـی روزهـا از خروسخوان صبـح تا تاریکی
شـب در آنجـا در انتظـار کار مینشـیند .اما تنها
نیسـت .زیادنـد کارگـران روزمـزد مثـل او کـه
نامشـان کارگرنـد و خودشـان بـیکار.
ایسـتگاه نقـاش تنهـا مکانـی نیسـت کـه
گارگـران روزمـزد در آنجـا تجمـع میکننـد،
چهاراهـی پـل خشـک ،کوتهسـنگی ،روی پـل
سـرخ و  ...از محلهـای اسـت کـه از صبـح
تـا چاشـت و بیشتـر اوقـات تـا بعدازظهـر در
آنجاهـا کارگـران روزمـزد بـا چهرههایـی کـه
از اثـر تابـش آفتـاب سـوخته ،دیـده میشـود.
آنهـا هـر روز بـه امیـد کار میآیند ،امـا کار پیدا
نمیشـود و نمیتواننـد بـا دسـت خالی بـه خانه
بازگردنـد .موهایشـان خاکـی و چسـپیده بههم
اسـت .لکههـای عـرق روی لباسهایشـان بـه
خوبـی دیـده میشـود .برخـی یـک دوچرخه به
همـراه دارنـد و شـماری طشـتهای پـر از گـچ
شمشـه و دولههـای چـاه ،مالـه و  . ...حضـور
آنهـا در چهارراهیهـا در کنـار سـرگردانی
خودشـان و پرسـهزدن در گوشـههای سـرک،
چهـرهای دیگـری به شـهر میدهد .در میانشـان
یکـی رنگمـال اسـت یکـی گـچکار ،دیگـری
چاهکـن ،برنـا و  ...یکی پیر اسـت یکـی جوان و
یکـی میانسـال و یکـی خردسـال.
چنـد روز پیـش ،حوالـی صبـح ،زمانـی که
آفتـاب کموبیـش سـاحهی برچـی را فـرا گرفته
بـود ،عبدالحسـین را در ایسـتگاه نقـاش دیـدم.
در آن وقـت صبـح ،بادهـای گرمـی میوزیـد و
سـروصدای مـردم ،موترهـا ،بچههـای مکتبـی
از هـر سـو بـه گـوش میرسـید .دکاندارهـا،
دکانهایشـان را بـاز میکردنـد ،بگوبخندهـای
دختـران ،طـراوت صبحگاهـی و بـوی خشـک
خـاک برای هـر عابری خوشـایند بود ،امـا برای
عبدالحسـین و دوسـتانش تازگی نداشـت .چون
آنهـا هـر روز مجبـور بودنـد جبیـن بسـوزانند،
تشـنگی بکشـند و تقلا کننـد بـرای دوصـد یـا
سـهصد افغانـی که بـا کار در برنایـی ،چاهکنی و
رنگمالـی بهدسـت میآورنـد ،اما خیلـی روزها
همیـن نیـز گیرشـان نمیآید.
آن روز وقتـی آفتـاب کمکـم گـرم میشـد،
جلـو رفتـم میـان جمعیـت کارگـران .یـک
کارگـر بـه شـاخ دوچرخـهاش تکیـه کـرده بود
و نمیدانـم کـه کشـتیاش در کجـا غـرق شـده
بـود؛ بـه مـکان نامعلـوم خیـره شـده و مردمـک
چشـمش هیچ تـکان نمیخورد .دیگری طشـت
پـر از گـچ را زیر سـرش گذاشـته و زیر سـایهی
دیـوار چشـمانش را بسـته بـود .ناگهـان همـهی
کارگـران در اطرافـم جمـع شـدند و هـر لحظـه
بیشتر میشـدند .یکـی دیگری را پـس میزد و
میگفـت چـه گپ اسـت؟ در شـلوغی جمعیت
کارگـران یکـی از آن طـرف بـا عجلـه آمـد بـه
بایسـکلی که حامل وسـایل گچ کاری دوسـتش
بـود برخـورد کرد و بایسـکل با طشـتهای گچ
بـه زمیـن افتاد .حلقـه را خـراب کرد و خـود را
وسـط انداخت« :چی گپ اسـت کدام کار اسـت
مـه مـیرم ».بـدون اینکـه مـرا بگـذارد حرفم را
بگویـم تکـرار میکـرد «هـر کاری میتوانـم:
گچکاری ،پلسـترکاری ،سـنگکاری ».دیگری به
بازویـش زد و گفـت« :ببیـن کار ندارن» و اشـاره
بـه کمـره کـرد .او وقتـی کمـره را دید سـرش را
خارانـد و گوشـهی لبانـش را کـج کـرد ،گفـت:
«مـه گـپ میزنم».
اسـمش محمدضیـا بـود .گفـت خانـهام در
قلعه نو اسـت .او هـر روز از خانـهی یکاتاقهی
کرایـی خـود بیـرون میشـود و بـرای چهـار

یکشنبه

 ۲۴سنبله ۱۳۹۸

سال هشتم
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پیرمردی که تا چشم کار میکند ،بیچاره است


فرزنـدش که هرشـب بـا آمدنـش با جیـغ و داد
برمیخیزنـد کـه پـدرش چـه آورده اسـت ،در
تقلای کار و پـول اسـت .امـا ایـن خوشـحالی
هرشـب نیسـت؛ هفتـهی یکبـار یـا کمتـر.
محمدضیـا چهار سـال اسـت که سـر فلکـه کار
میکنـد امـا تـا حـاال نتوانسـته بـه رسـم افغانی
برایـش پیراهـن و تنبان نو درسـت کنـد .همهی
پولـی کـه بعـد از یـک هفتـه رفتـن بـه سـر کار
بهدسـت مـی آورد ،خـرج خانـهاش میکنـد.
حرفهـای محمدضیـا تمام نشـده بـود که
مـردی جـوان بـا پیراهن-تنبـان قهـوهای داد زد:
«بگـو مـرگ بر اشـرف غنی بدبختی ما از دسـت
امی آدم اسـت ».ناگهان چشـمها به سـمت دیگر
کشـانده شـدند .قطار بایسـکلها بههـم خورد و
انـگار چیزی بر زمیـن افتاد ،مـردی الغراندام که
کاله سـفید خامکدوزیشـده بـه سـر داشـت و
یخنقـاق صورتـی کـه واسـکت سـیاهی روی
آ ن را گرفتـه بـود نقـش زمیـن شـده بـود .یکـی
از کنـارش گفـت« :ببیـن از دسـت گشـنگی و
گرمـی چـای صبـح ندارنـد بخورنـد ،همیطـو
میشـه وضعیتشـان ».بعـد او را در پنـاه سـایهی
هنگـر کتابفروشـی کشـیدند تا بههـوش بیاید.
آنروز شـهر برایـم طور دیگـری مینمود .کمکم
بـه ایـن فکـر میکـردم کـه زیـر پوسـت شـهر
چیزهـای دیگـری نیز جریـان دارد.
از میـان جمعیـت خارج شـدم .کنـار مردی
محاسـن سـفیدی که کفشهـای پارهپـارهاش را
زیـر رو میکـرد ،نشسـتم .توجهی نکرد .داشـت
نخهـای گوشـهی کفشـش را داخـل میکـرد.
دسـتهای زبـر و درشـت داشـت بـا آبلههایـی
که سـخت شـده بـود و زرد دیده میشـد .وقتی
متوجه شـد من کنارش سـر دو پایم نشستهام رو
بـه من کـرد و گفت« :بچـم شـما کار خودتان را
جـور میکنیـد .هـروز همـی حاله ،کجـا حال ما
بهتر شـده ».جوابی نداشـتم ،از نشسـتنم شرمیدم
و بـا لبخندی دوباره برخاسـتم .چنـد قدم جلوتر
رفتـم .دکانـی کوچکـی آهنگ نصـرت فتحعلی
خـان را پخـش میکـرد« :نـه مـن بیهـوده ِگـرد
کوچـه و بـازار میگردم»
همـان وقـت عبدالحسـین را دیـدم .در

معصومه عرفان

گوشـهی تنهـا کـز کـرده و پاهایـش را بـه روی
زمیـن دراز کـرده بـود .پاهایش آماس کـرده بود
و در کفشهای سـفید و پینهبسـتهاش به سـختی
جـا شـده بـود .از وقتـی آب زانوهایـش را از
دسـت داده اسـت و مفصلهایـش از بیـن رفتـه،
میلنگـد و نمیتوانـد درسـت پاهایـش را خـم
کنـد .درد پاهـا و خشکشـدن آب زانوهایـش،
زندگـی را بـرای عبدالحسـین کابوسـی سـاخته
اسـت که هرشـب با رفتن به خانـهی کاهگلیاش
بـه سـراغش میآیـد .امیـدش بـه هـادی پسـر
هشتسـالهاش اسـت .وقتـی ایـن چیزهـا را بـه
مـن گفـت ،نمیدانـم بـه کجا نـگاه میکـرد ،اما
سـرش را کج کـرده بود و در انتهـای جاده خیره
شـده بـود .شـاید منتظـر کسـی بـود تـا پیرمـرد
 75سـاله را بـه کار ببـرد او هـر کاری را انجـام
میدهـد :برنایـی ،گلکاری و  ...فقـط پاهایش را
خـم نمیتواند .اما در آن لحظـه پاهایش را جمع
میکـرد و شـلوار خاکسـتریرنگش را میتکاند
و واسـکت راهراهش را درسـت کرد ،یک پایش
را پنـاه پـای دیگـرش کرد و آهسـته بلند شـد و

پنج سال میشود سر
فلکه کار میکند ،هروز
تا ساعت  11مینشیند
و بدون اینکه چیزی
دستگیرش شود ،به
خانه برمیگردد یا تا
شام آنجا میماند.
عبدالحسین با اشاره به
بهار میگوید« :هر شب
که در خانه میآیم ،سر
راهم میدود و میگوید
چه آوردی .مه از شرم
میخواهم همانجا زمین
چاک شود و مه زیر خاک
بروم».

گفـت« :قصـه زیـاد اسـت .اینجـه گـپ میزنی
یـا خانه»
«هر جای شما راحتید».
خریطـهاش را برداشـت .نمیدانـم داخلـش
چـه بـود؟ بـر دهـان یـک بوجـی برنـج زنجیـر
دوختـه بـود کـه شـده بـود خریطـه .گفـت:
«خانـهی مـا نزدیـک اسـت ،در همـی کوچـهی
پهلویـی»...
همـراه بـا عبدالحسـین قـدم برمـیدارم .در
کوچـهای دور میخـورد .سـر کوچـه آرایشـگاه
اسـت و مـردی کفـش میفروشـد ،کفشهـای
کهنـه کـه سـر کراچـی انباشـته اسـت .او بـه
سـختی راه مـیرود ،امـا سـختی راهرفتنـش بـر
حرفزدنـش تاثیـر نـدارد .میگویـد« :دیشـب
صاحـب خانـه پشـت کرایـهی خانـهاش آمـد.
گفتـم نـدارم .گفـت پـس بیـرون شـو .دو سـال
میشـود در ایـن خانـه آمدهایـم پیـش از این در
خانـه بـرادرم بودم کـه از مه کوچکتر اسـت در
بـاغ شـیخمیر».
کوچـه بنبسـت بود .اسـفالت شـده و تمیز
بـود .چنـد قـدم جلوتـر دروازه خاکسـتریرنگ
بـود کـه عبدالحسـین وارد آن شـد و رو بـه مـن
گفـت« :بیـا داخـل همینجه اسـت».
پایین دروازه سراشـیبی داشـت .آهسته پایم
را بـه داخـل گذاشـتم ،حیـاط بـا درختهـای
سـیب و زردالـو تزئیـن شـده بـود ،چـاه آب در
وسـط حیاط و سـطل و آفتابه در کنارش شلوغی
حیاط را نشـان مـیداد .در آن حیاط سـه خانواده
زندگـی میکردنـد .خانـهی کوچک و گوشـهی
حیـاط از عبدالحسـین بـود .پنجرههـای بزرگ با
پردههای سـفی ِد ُگل سـرخ که از بیرون به خوبی
دیـده میشـد و دیـوار کاهگلـی کـه کاههایش از
اصابـت بـاران بیـرون زده و بـه خوبـی دیـده
میشـد .خانمی با اندام درشـت و قـدی کوتاه از
خانـه بیرون شـد و گفت «بیایین خانـه» .او خانم
عبدالحسـین بـود .دختـری کوچـک کـه حدودا
چهـار سـال سـن داشـت بـا گونههـای برآمـده
و موهـای پرپشـت و سـیاه در کنـارش بـود .او
بهار بـود؛ دختر عبدالحسـین .وارد خانه شـدیم،
دهلیـز کوچـک با فرش حصیری پوشـیده شـده

بـود ،دیـگ و چایجـوش در کنـار گاز کوچک
بـه دهلیـز چهـرهی آشـپزخانه را مـیداد .وارد
اتـاق شـدیم ،اتاقـی  12متـره که فـرش زردرنگ
داشـت و روی آن را روفرشـی پوشـانیده بـود،
گوشـهای از اتـاق صنـدوق آهنـی کوچکـی بود
بـا روانـداز سـفید کـه تلویزیـون 14اینـچ باالی
آن گذاشـته بودنـد .روی تشـک ُگلدار نشسـتم
تـا درد دلها و قصههای عبدالحسـین را بشـنوم.
پنـج سـال میشـود سـر فلکـه کار میکند،
هـروز تـا سـاعت  11مینشـیند و بـدون اینکه
چیزی دسـتگیرش شـود ،بـه خانـه برمیگردد
یـا تا شـام آنجـا میماند .عبدالحسـین با اشـاره
بـه بهـار میگویـد« :هـر شـب کـه در خانـه
میآیـم ،سـر راهـم مـیدود و میگویـد چـه
آوردی .مـه از شـرم میخواهـم همانجـا زمیـن
چـاک شـود و مـه زیر خـاک بـروم».
هـادی هشتسـاله و بهـار چهارسـاله تنهـا
دختـر و پسـر عبدالحسـین هسـتند کـه بعـد از
 17سـال زندگـی مشـترک بـا همسـرش بهدنیـا
آمـده اسـت .او در زمـان حفیظاهلل امین بـه ایران
رفتـه و در ایـران کار برنایـی میکـرده تـا اینکه
حکومـت حامـد کـرزی در افغانسـتان شـروع
میشـود و او بـه کابـل میآیـد .کابـل آن زمـان
بعـد از حکومـت طالبـان و  30سـال جنـگ بـه
مخروبـهای تبدیـل شـده بـود .وقتی او بـه کابل
میرسـد 50 ،سـال سـن دارد و در همان سن در
کابـل ازدواج میکنـد .او میگویـد« :مـه خیلـی
اشـتباه کـردم از ایـران آمـدم آنجـا خـوب بـود
کار داشـتم ،اینجـا کـه آمدم سـازمان ملـل ما را
کارت داد بـرای گرفتـن کمـک ،اما تـا حاال هیچ
کمکی نرسـیده اسـت»
پاهایـش را دراز کـرد و بـه دیـوار تکیـه
داد ،عکسهـای جوانـیاش را نشـان مـیداد:
مـردی درشـتاندام و چهارشـانه ،اما حـاال از آن
جسـامت ،فقـط پیرمـردی باقـی مانده کـه برای
غـذای شـب و روزش تقلا میکنـد .همسـر
عبدالحسـین گلدوزی میکنـد .او از تارهـای
رنگارنـگ ،گل مـیدوزد و تقدیم مشـتریهایش
میکنـد ،خـودش میگویـد «مشـتری نـدارم،
چـون از اینهـا دیگـر کسـی اسـتفاده نمیکنـد،
فقـط بعضـی وقتـا خـرج کتابچـه و قلـم هـادی
میشـود» .کتابچههـای هـادی پـر بـود از
نقاشـیهای کـه بـا آن دسـتهای کوچکـش
امیـد را ترسـیم کـرده بود و احسـاس شـوق در
میـان رنگهایـش مـوج مـیزد .از میـان همـهی
نقاشـیهایش بیـرق افغانسـتان را خیلـی پررنگ
کشـیده بـود .وقتـی پرسـیدم آیـا افغانسـتان را
دوسـت داری؟ لبخنـد زد و بـا صـدای نحیفـش
گفـت« :آ دوسـت دارم».
کاش افغانسـتان نیـز هـادی را دوسـت
میداشـت و در سرنوشـتش نقشـی بـازی
میکـرد .تنهـا عبدالحسـین نیسـت کـه پیـش
فرزندانـش هرشـب خجل میشـود و از بیکاری
رنـج میبـرد ،بلکـه مطابـق آمـار درجشـده در
کتـاب «سـروی وضعیـت زندگی در افغانسـتان»
دو میلیون نفر در افغانسـتان بیکار شـناخته شـده
ا ست .
حرفهـای عبدالحسـین تمـام نشـد کـه
برخاسـت و پاهایـش را مالش داد تـا دردش کم
شـود .همسـرش موهـای بهار را شـانه مـیزد و
هادی در گوشـهی نشسـته و انگشـت شـصتش
را در دهانـش کـرده بـود .سـاعت دیـواری
میچرخیـد مـن برخاسـتم تـا از اتـاق بیـرون
شـوم .عبدالحسـین کنـار دروازه ایسـتاد و وقتی
کفشهایـم را میپوشـیدم ،گفـت« :خوارجـان
وضعیـت مـا ره دیـدی یـک کاری کـو زمسـتان
خـرج مـا برایـه» .حرفـش ماننـد بمبـی محکـم
انـگار در گوشهایـم منفجـر شـد؛ حسـی کـه
نمیدانـم شـرم بگویـم یا تأسـف ،نمیگذاشـت
سـرم را بـاال بیـاورم .کیفـم را به شـانهام انداختم
و گفتـم« :انشـاهلل حـل میشـه» امـا ایـن حـرف
مـن نبـود .چـون حتـا خـودم نیـز بـه حرفـم
بـاور نداشـتم .از حیـاط بیـرون شـدم .حقیقتـا
خجالـتزده بـودم؛ شـاید شـبیه احساسـی کـه
عبدالحسـین شـبها بـا دسـت خالـی بـه خانه
میآیـد ،بـه مـن هـم دسـت داده بـود.

پنج توافقنامهی تعدیل قرارداد استخراج معادن سنگ کرومایت با شرکتهای خصوصی امضا شد
اطالعات روز :وزارت معادن و پترولیم کشور پنج
توافقنامهی تعدیل قرارداد استخراج سنگ کرومایت را با
چند شرکت خصوصی امضا کرد.
نرگس نهان ،سرپرست وزارت معادن و پترولیم دیروز
(شنبه 23 ،سنبله) در مراسم امضای این توافقنامهها در مرکز
اطالعات و رسانههای حکومت گفت که دلیل عمدهی تعدیل
در این پنج قرارداد بلندبودن درصدی «رویالیتی» و مشروط

بودن سرمایهگذاری برای «پروسس» کرومایت در داخل
کشور بوده است.
خانم نهان گفت که این قراردادها در روشنایی قانون
جدید معادن مورد بررسی قرار گرفته و درصدی «رویالیتی»
آن از  30درصد به  7.5درصد و همچنان پنج درصد کاهش
یافته است.
به گفتهی خانم نهان ،روند بررسی این پنج قرارداد از

سوی کمیتهی مختلط بینالوزارتی در وزارت معادن و پترولیم
انجام شده که شش ماه زمان را در بر گرفته است .او همچنان
گفت که شرکتهای قراردادکننده تعهد سپردهاند که خود در
زمینهی پروسس کرومایت نیز سرمایهگذاری میکنند.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم عالوه کرد که
براساس امضای این توافقنامهها ،شرکتهای قراردادکننده
مکلفاند که طی یک ماه برنامهی بهرهبرداری خود را برای

منظوری و اخذ اجازهی استخراج به وزارت معادن و پترولیم
بسپارند.
گفتنی است که هر یک از شرکتهای قراردادکننده
حدود چهار میلیون دالر در استخراج و پروسس سنگ
کرومایت سرمایهگذاری میکنند و مجموع سرمایهگذاری در
پنج معدن کرومایت که در والیتهای کابل ،لوگر ،پروان و
میدانوردک موقعیت دارد ،به  20میلیون دالر خواهد رسید.
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طی آخرهفتهی گذشته بهنظر میرسید که چشمانداز توافق صلح بین ایاالت
متحده و طالبان از هم میپاشد .این یک عقبگرد بزرگ است ،زیرا احتماال
خروج ایاالت متحده از افغانستان را به تأخیر میاندازد و به تشدید حمالت
تهاجمی طالبان بر قلمرو تحت کنترل دولت افغانستان منجر میشود .با اینحال،
از این آشفتهبازار یک بازیگر ،آنهم روسیه ،ممکن است سود ببرد.
در دورهای که روابط ایاالت متحده و روسیه به تاریکی گراییده بود ،بهنظر
میرسید که افغانستان بهعنوان نقطهای روشن و نادر برای همکاریهای دوجانبهی
دو کشور ظاهر شده است .چنانکه مایک پمپئو ،وزیر امور خارجهی امریکا در
ماه مِی پس از سفری به مسکو «کاهش خشونت» در افغانستان را بهعنوان نقطهی
مشترک منافع ایاالت متحده و روسیه توصیف کرد .گفتوگو بین مقامات ایاالت
متحده و روسیه در مورد افغانستان که پس از فروپاشی شبکهی توزیع شمالی
متوقف شده بود ،اکنون یک امر عادی است .شبکهی توزیع شمال خط ریلی
بود که از روسیه عبور و بهعنوان خط تدارکات نیروهای امریکایی عمل میکرد.
روسیه حتا پیشنهاد داده که در هرگونه توافقنامهی صلح در آینده بین ایاالت
متحده و طالبان بهعنوان ضامن عمل کند .هرچند چنین توافقی در حال حاضر
خارج از دستورکار بهنظر میرسد ،اما «ضمیر کابلوف» ،فرستاده ویژهی روسیه
در افغانستان گفته که او معتقد است مذاکرات صلح ایاالت متحده و طالبان «به
حالت تعلیق درآمده» اما «منتفی» نیست .او همچنین از طرح مسکو برای مشورت
با یاالت متحده در مورد آیندهی این مذاکرات سخن زده است.
با اینکه کاهش تنش بین ایاالت متحده و روسیه ،که سال گذشته بهدلیل
گزارشها در مورد کمک تسلیحاتی مسکو به طالبان افزایش یافته بود ،یک
تحول مثبت است اما نباید به روسیه بهعنوان یک شریک در افغانستان اعتماد
کرد .فروپاشی مذاکرات صلح ایاالت متحده و طالبان فرصتی را برای روسیه
فراهم میکند تا حضور دیپلماتیکش را در افغانستان تقویت کند و این احتمال
ِ
دولت به
باید مایهی نگرانی سیاستگذاران ایاالت متحده باشد .تضعیف اقتدار
رسمیت شناختهشدهی افغانستان و انتشار اطالعات غلط در مورد اهداف ایاالت
متحده در افغانستان نشان میدهد که مسکو هنوز دشمن خطرناکی برای ایاالت
متحده در منطقه است.
روابط روسیه با حکومت افغانستان از ماه نوامبر  ،2018زمانی که مقامات
روس اعتراضات شدید رییسجمهور اشرف غنی را نادیده گرفته و طالبان را به
مسکو دعوت کردند ،رو به وخامت گذاشته است .کار به جایی رسیده که مقامات
افغانستان سرخوردگیشان از مسکو را در اظهارات و بیانیههای عمومیشان ابراز
میکنند .بهعنوان مثال ،صبغت احمدی ،سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان
در ماه فبروری مذاکرات تحت حمایت کرملین را آشکارا بهعنوان یک تالش
بیفایده برای روند صلح توصیف کرد .از آنجایی که روسیه میترسد روابط
ضعیفش با حکومت افغانستان به انزوای دیپلماتیکش در کابل منجر شود ،مسکو
با حمایت از چهرههای اپوزیسیون و تقویت روابطش با طالبان ،اقتدار و صالحیت
غنی را زیرپا گذاشته است.
تا زمانی که ایاالت متحده خواهان توافق بین کابل و طالبان باشد ،حمایت
آشکار روسیه از چهرههای اپوزیسیون نتیجهی عکس میدهد زیرا این کار خطر
تضعیف اعتماد مردم به یک توافقنامهی نهایی صلح را در پی دارد .تالشهای
روسیه برای تقویت نفوذ حامد کرزی ،رییسجمهور پیشین افغانستان ،نیز باید
با نگرانی ویژهای مورد توجه قرار گیرد .کرزی با شرکت در مذاکرات صلح به
میزبانی کرملین و مصاحبههای منظم با با رسانههای دولتی روسیه بارها در مورد
توانایی واشنگتن برای کمک سازنده به امنیت افغانستان شک و تردید ایجاد کرده
است .از آنجا که کرزی از حمایت مردمی در بین جامعهی پشتون افغانستان
برخوردار است ،لفاظیهای ضدامریکایی وی میتواند پس از خروج ایاالت
متحده ،پشتونها را علیه هرگونه حضور استخباراتی ایاالت متحده قرار دهد.

کتاب مالیخولیا و تردید ،اثری از عمران
راتب بهتازگی در  298صفحه و قطع رقعی
از سوی انتشارات نسل نو چاپ شده است.
زیرعنوان کتاب «مقاالتی در معنامندی و
تفسیر متن» است و این مقاالت در دو بخش
ترتیب شده است :مقاالت نظری و بررسی
چند اثر از شاعران و نویسندگان افغانستان.
مالیخولیا و تردید روز جمعه ( 22سنبله)
در دانشگاه غرجستان معرفی و بررسی شد.
عمران راتب در دانشگاه بامیان ریاضی
خوانده بود ،ولی مطالعات او بهصورت
تخصصی در حوزه فلسفه ،ادبیات و هنر
بود .آقای راتب حدود دو سال در روزنامه
اطالعات روز بهعنوان ویراستار کار
کرد و در ماه میزان پارسال در اثر ایست
قلبی درگذشت .از او مقالههای زیادی در
سایتها ،از جمله سایت روزنامه اطالعات
روز بهجا مانده است .حاال بخشی از
مقاالت او در آستانهی اولین سالیادش در
کتاب «مالیخولیا و تردید» به چاپ رسیده
است .جمعه رسولی ،مدیر انتشارات نسل
نو میگوید که از عمران راتب کتاب دیگری
نیز زیر کار است و در آینده نشر خواهد شد.
عتیق اروند ،پژوهشگر و نویسنده
که این کتاب را بازبینی کرده و پاورقی و
حاشیهاش را نوشته ،از سخنرانان برنامه بود.
او که از دوستان نزدیک راتب بوده« ،پیرامون
پایاندادن به آنچه که راتب آغاز کرد» سخن
گفت .از نظر اروند راتب به حقانیت و امر
دینی بیّباور و یا دستکم بدبین بود.
عتیق اروند گفت که هنوز هم راهی
است؛ راه میانه و اما رادیکال .به باور اروند
این راه ،راه کسانی چون عمران راتب بود
که به ما نشان داده است نوشتن بدون
سیاستورزی و از طریق خرد انتقادی هم
ممکن است.
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فروپاشی مذاکرات امریکا با طالبان؛

یک-هیچ به نفع روسیه

در همینحال ،تالشهای «شورای جامعه افغان» مستقر در مسکو برای تسهیل
گفتوگوها بین چهرههای اپوزیسیون افغانستان و طالبان نیز روند صلح را آسیب
ِ
دولت به رسمیتشناختهشده افغانستان
میزند زیرا این تالشها در میان هواداران
اختالفنظر ایجاد کرده است .در ماه فبروری ،غنی چهرههای اپوزیسیون را که
در مذاکرات مسکو شرکت کرده بودند متهم کرد که جاهطلبیهای سیاسیشان
را بر صلح ترجیح دادهاند .در ماه مِی ،امراهلل صالح معاون غنی در انتخابات
ریاستجمهوری پیشروی افغانستان شرکتکنندگان این نشست را به خیانت به
مردم افغانستان متهم کرد .روسیه با دوقطبی کردن نمایندگان افغانستان در امتداد
خط طرفدار غنی و ضد غنی ،ناخواسته به تالش طالبان برای نشاندادن حکومت
افغانستان بهعنوان یک حکومت چندپارچه ،نامشروع و فاقد رای مردم افغانستان،
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فارن پالیسی ـ ساموئل رامانی
مترجم :جلیل پژواک

کمک کرده است.
تالشهای روسیه برای تقویت مشارکت دیپلماتیکش با طالبان نیز ممکن
است جاهطلبیهای توسعهطلبانهی این گروه شورشی را دوچند کرده باشد ،آنهم
در زمانی که ایاالت متحده از طالبان خواسته بود که از هدفشان یعنی ایجاد
دوبارهی امارت اسالمی در ازای خروج ایاالت متحده ،دست بردارند .هرچند
روسیه به لحاظ رسمی طالبان را با برچسب سازمان تروریستی یاد میکند اما
کارشناسان بانفوذ روسی مانند «اولگ بارابانوف» از «موسسه روابط بینالملل
مسکو» به طور فزایندهای تمایل دارند تا اعضای «میانهرو» طالبان را بهعنوان
شرکای قابلاعتماد ببینند .این برداشت از طالبان ممکن است باعث شود که روسیه
برای گسترش نفوذ طالبان بر آیندهی افغانستان البی کند و به طور غیرمستقیم،

مالیخولیا و تردید؛

قرائت فشرده از مسایل پیچیده

اروند در ارتباط به گفتوگوی عمران
راتب و علی امیری گفت« :آنچه از عمران
راتب و علی امیری میآموزیم ،بهگمان من
فراتر و مهمتر از خط مطالعاتی ما و خط
فکری این دو نویسنده است .آن عشق به
دانایی و پایبندی به این عشق است ».آقای

اروند افزود که چنین عشقی است که متن
آقای راتب را متعهد کرده است.
عتیق اروند میگوید« :کشوری که از
هرگونه نظم و انتظام سر باز میزند و حتا
نظمش خشینتر و خونینتر از بینظمیاش
شیوع یافته ،به زندگی ما سروسامان داده

شیر مهریار

است ».آقای اروند با اشاره به «مطالعه و
نوشتن منظم؛ باورمندی به عدالت و باور
جمعی؛ دفاع از حقوق زنان ،فراموششدگان،
زحمتکشان ،فرودستان و استثمارشدگان»
گفت که با این آموزهها میتوان به آنچه که
راتب آغاز کرد ،پایان دهیم.

عمران راتب در دانشگاه
بامیان ریاضی خوانده بود،
ولی مطالعات او بهصورت
تخصصی در حوزه فلسفه،
ادبیات و هنر بود .آقای
راتب حدود دو سال در
روزنامه اطالعات روز
بهعنوان ویراستار کارکرد
و در ماه میزان پارسال در
اثر ایست قلبی درگذشت.
از او مقالههای زیادی در
سایتها ،از جمله سایت
روزنامه اطالعات روز بهجا
مانده است .حاال بخشی
از مقاالت او در آستانهی
اولین سالیادش در کتاب
«مالیخولیا و تردید» به
چاپ رسیده است.

آقای اروند ادامه داد که دانش بومی،
فهم معنوی ،زندگی انجویی ،زیستبوم و
تجربهی زیسته را باید با فهم خود از فلسفه
و فرهنگ پیوند بزنیم تا زیستجهان خود
را بسازیم .آقای اروند همچنین گفت که
میتوان با محیطگرایی پیوند معقول میان
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غرب و کشور خود
مفاهیم غربی را افغانی
توضیح تحوالت تاریخ
خود پیدا کرد.
اروند در آخر گ
میتوان آنچه را عمران
پایان رساند؛ برداشتن
یک تغییر بنیادی و راد
دکتر یامان حکمت
برنامه بود .آقای حک
استاد دانشگاه است،
متن عمران راتب را در
عجیب و منحصر به ف
زودهنگام او را جای ت
به باور یامان حک
که عمران راتب تولید
«به دو دلیل :شیوهی
و شیوهی استدالل او
از نظر یامان حکمت
حوصله و دقت بیش
حکمت افزود که قرائت
فشرده از مسایل پیچی
نقد ادبی است.
آقای حکمت د
استدالل عمران راتب
که در بخش مقاالت
پاسخهای موجز و کوت
را استنتاج میکند .اما
دیگری این استنتاج را
دکتر یامان حکمت
اسم کتاب گفت که مر
مسألهی سرگردانی ما
معناسازی و معنایابی
«از نظر لکانت ،مالیخ
وجود داشتن است ک
سرچشمه میگیرد ».ه

گزارش
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ی توسعهطلبانهی طالبان را پاداش دهد .مسکو بارها از وسعت قلمرو
رل طالبان بهعنوان توجیهی برای مشارکت دیپلماتیک روزافزونش با این
فاده کرده است.
یه عالوه بر پیچیدهکردن مسیر صلح پایدار بین حکومت افغانستان و
ه پخش اطالعات غلط در مورد اهداف ایاالت متحده در افغانستان به
بینبردن اعتماد افغانها به تعهدات امنیتی ایاالت متحده ادامه داده است.
ک» ،به ویژه وبسایت فارسی آن در راس این تالش است .اظهارات
خارجهی روسیه اغلب بهعنوان متمم تالشهای اسپوتنیک عمل میکند.
ههای و مقامات روسیه بارها این تئوری توطئه را مطرح کردهاند که
حده بهطور پنهانی از شاخه خراسان دولت اسالمی در افغانستان حمایت
وزارت امور خارجه روسیه ادعا کرده است که هلیکوپترهای ناشناس
هوایی افغانستان برای انتقال اسلحه به شاخه خراسان دولت اسالمی
یکنند و نیروهای ویژه ایاالت متحده اسناد زندان را برای پاککردن
مکاری واشنگتن با دولت اسالمی در افغانستان ،ضبط کردهاند .همچنین
همتهای منفی مشابهی را مبنی براین پخش کرده است که حکومت
حده از به تعویقانداختن انتخابات افغانستان حمایت میکند .وزارت
جه روسیه در ماه جنوری طی یک بیانیه رسمی ایاالت متحده را به
ای به دستگرفتن کنترل روند انتخابات افغانستان متهم کرد و گفت
ت غنی منافع ایاالت متحده را بر خواستهای مردم افغانستان ترجیح
ت.
وقتی که به نظر میرسید ایاالت متحده و طالبان به توافق نزدیک شدهاند،
روغپراکنی روسیه با قوت تمام به کارش ادامه داد .اسپوتنیک از پیشنهاد
ی بر حفظ پرسنل استخباراتی ایاالت متحده در افغانستا ِن پسا توافق،
شانهای از تالش امریکاییها بر حفظ حضور دایمی ایاالت متحده در
نام برد .رسانههای دولتی روسیه نیز این روایت را که ایاالت متحده
ای دروغین خروج نظامی دارد طالبان را فریب میدهد ،بازتاب دادند.
ا با ترس دیرینهی روسیه از تمایل امریکا به حفظ پایگاه دایمی در
به منظور غارت منابع معدنی آسیای میانه و محاصرهی ایران ،همسو
زمانهای خبری طرفدار کرملین پس از فروپاشی مذاکرات صلح ایاالت
طالبان ،ترمپ را به استفاده از مرگ یک سرباز امریکایی بهعنوان بهانهای
رگذاشتن مذاکرات صلح متهم کردهاند و استدالل کردهاند که ایاالت
مذاکرات حمایت کرده است تا در صورتی که طالبان کابل را دوباره
ردند ،حکومت افغانستان را سرزنش کند.
نطور که سیاستگذاران ایاالت متحده در تالش راهاندازی مجدد روند
الشیشده یا جایگزینکردن آن با یک روند جدید هستند ،واشنگتن
سکو بهعنوان مخرب بالقوه طرحهای و برنامههای ایاالت متحده در
نگاه کند ،نه بهعنوان شریک .تمایل مسکو به تعامل با واشنگتن در
سا به هدف برجستهکردن روسیه بهعنوان یک قدرت بزرگ است و نباید
عنوان حمایت واقعی دیده شود .هرچند روسیه واقعا نگران گسترش
از افغانستان به آسیای میانه است اما در اصل سعی دارد از طریق تحکیم
ش بر قرقیزستان و تاجیکستان و تقویت نفوذش در افغانستان ـ از طریق
ز چهرههای سیاسی طرفدار کرملین ـ با این تهدید مقابله کند.
اشی مذاکرات صلح ایاالت متحده و طالبان احتماال منجر به احیای
دیپلماتیک بدیل در افغانستان خواهد شد و روسیه با مذاکرات «قالب
ش بدون شک از این وضعیت سود خواهد برد .با افزایش قدرت و نفوذ
ک روسیه ،ایاالت متحده باید یک استراتژی جامع را برای جلوگیری از
کومت غنی [به کمک روسیه] ،مقابله با تاکتیکهای دروغپراکنی کرملین
کردن توانایی مسکو در تضعیف منافع واشنگتن در افغانستان ،تنظیم کند.

زد و از این طریق
یزه کرد و راهی برای
خی و فرهنگی محیط

گفت« :با این آموزهها
ن راتب آغاز کرد ،به
گام نخست برای آغاز
دیکال».
ت از سخنرانان دیگر
کمت که نویسنده و
در آغاز میزان تولید
ر مقایسه با سن کم او،
فرد گفت و درگذشت
تأسف و تأثر دانست.
کمت ،اغلب متنهای
د کرده ،سخت است:
و سبک نوشتاری او
پیچیده بود ».بنابراین،
فهم مقالههای راتب،
شتر میخواهد .آقای
ت آقای راتب ،قرائت
یدهی حوزه فلسفه و

در خصوص شیوهی
گفت« :به پرسشهای
ت نظری میپرسد،
تاه میدهد و چیزهایی
دوباره با طرح پرسش
ا ویران میکند».
ت در توضیح مفهوم
راد راتب از مالیخولیا،
در حوزهی معنادهی،
متن این جهان است:
خولیا به معنای درد
که از عشق به بودن
همچنین آقای حکمت

در توضیح مفهوم مالیخولیا در این کتاب به
مواجههی نامطمیین ما با جهان ،مواجههی
پریشان با متن جهان و مواجههی نسبی ما
با قطعیت متن و سرگردانی ما در این جهان
اشاره کرد.
دکتر یامان حکمت گفت که وقتی
تردید در کنار مالیخولیا در این کتاب میآید،
مفهوم را پیچیدهتر میکند« :تردید در اینجا
به دو معنا قابل ردیابی است :تردید برای
معنای تفسیر مطلوب از جهان و تردید
برای آینده ».از نظر آقای حکمت تردید
برای آینده از جمله ویژگیهای این کتاب و
نویسندههای چون عمران راتب است.
یامان حکمت میگوید که ما در عمران
هیچ چیزی که نشان چشمانداز و افق
برای آینده را داشته باشد ،نمیّبینیم .آقای
حکمت معتقد است که راتب هرچند شاعر
و داستاننویس نبود ،ولی یک ظرفیت و
متفکر و فلیسوف ادبی بود« :پیشنهادهای
که او برای ادبیات دارد ،خیلی بیشتر از
این شاعران و داستاننویسان ماست که در
آثارشان هیچ پیشنهای نمیتوان یافت».
عصمت کهزاد سخنران دیگر برنامه
بود .او نوشتهاش را با عنوان «پدیدارشناسی
هرمنوتیک» به خوانش گرفت و با سوال
«نسبت معرفت دینی با هرمنوتیک چیست؟»
آغاز کرد .آقای کهزاد با خوانش نوشتهاش
سعی کرد با هرمنوتیک و مرور تیوریهای
فلسفی و همچنین ارتباط آن با مقالههای
عمران راتب پیوند «معنادار» ایجاد کند.
در این برنامه مستندی کوتاهی نیز به
نمایش گذاشته شد که به زندگی و کارهای
عمران راتب پرداخته بود .این مستند را
حسن آذرمهر ساخته و دورهی کودکی
و نوجوانی ،دورهی دانشگاه و همچنین
زندگی او را در کابل به تصویر کشیده بود.
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انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالیها؛

نگرانی از تهدیدات امنیتی و سوءاستفاده از مواد اضافی



عصمتاهلل سروش

کمیسیون مستقل انتخابات روز
جمعه 22 ،سبنله اعالم کرد که انتقال مواد
حساس انتخاباتی از دفاتر والیتی کمیسیون
به ولسوالیها آغاز شد .با آغاز این روند،
نخست مواد حساس انتخاباتی از دفاتر
والیتی بدخشان و غور به ولسوالیهای
این والیتها منتقل شدند .مواد حساس
انتخاباتی شامل اوراق رأیدهی ،دستگاههای
بیومتریک ،جدول نتایج آرا ،فهرست
رأیدهندگان و اوراق شکایت است.
انتخابات
زمانبندی
مطابق
ریاستجمهوری  ،1398انتقال مواد حساس
انتخاباتی از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل
انتخابات به دفاتر والیتی بهتاریخ هشتم
سنبله آغاز و تا 22ام سنبله ختم میشود.
در 22ام سنبله انتقال مواد حساس انتخاباتی
از دفاتر والیتی کمیسیون انتخابات به
ولسوالیها و مراکزی رأیدهی شروع و تا
پنجم میزان (یک روز پیش از انتخابات)
ادامه مییابد.
هرچند باید تا تاریخ  22سنبله ،انتقال
مواد حساس انتخاباتی از کابل به والیتها
ختم میشد ،اما روز جمعه عبدالعزیز
ابراهیمی ،معاون سخنگوی کمیسیون
مستقل انتخابات به روزنامه اطالعات روز
گفت که تاکنون مواد حساس انتخاباتی به 26
والیت منتقل و به هشت والیت (ننگرهار،
لغمان ،کنر ،نورستان ،پنجشیر ،کاپیسا ،پروان
و کابل) منتقل نشده است .آقای ابراهیمی
روز شنبه به اطالعات روز گفت که مواد
انتخاباتی به هفت والیت باقیمانده انتقال
داده شده و تنها والیت کابل باقی مانده که
روز یکشنبه روند انتقال آغاز میشود.
در انتخابات پارلمانی گذشته ،در
مواردی مواد انتخاباتی یک والیت به
والیت دیگر یا از یک مرکز به مرکز دیگر
منتقل شده بود که این امر در روز انتخابات
مشکلزا شد .کمیسیون انتخابات میگوید که
این بار مسئوالن والیتی کمیسیون انتخابات
به مرکز فراخوانده شده و مواد انتخاباتی بعد
از بررسی آنها منتقل شده است« :این بار
کمیسیون دقت الزم را در این بخش انجام
داده است».
مواد انتخاباتی توسط وسایط نظامی
از طریق زمین و هوا به والیتهای منتقل
شده است .کمیسیون انتخابات از انتقال مواد
انتخاباتی توسط نهادهای امنیتی راضی بهنظر
میرسد و معاون سخنگوی این کمیسیون
میگوید که نهادهای امنیتی مطابق تعهدشان،
عمل کردند و مواد حساس و غیرحساس
انتخاباتی را به والیتها انتقال دادند.

چندینولسوالیافغانستان
در والیتهای مختلف در
کنترل کامل طالبان قرار
دارد که برگزاری انتخابات
در آن ولسوالیها ناممکن
است .همچنان در شماری
از ولسوالیها از جمله دو
ولسوالی در بدخشان که
اخیرا در کنترل دولت
درآمده ،بهدلیل ثبت
نامنشدن رأیدهندگان
انتخابات برگزار نمیشود.
انتخابات
کمیسیون
این
برای
میگوید
ولسوالیها هیچ آمادگی
ندارد.
یوسف رشید میگوید
که تغییر در شمار
مراکز رأیدهی یکی
از نگرانیهای نهادهای
ناظر بر انتخابات است.
کمیسیون برای پنجهزار
و  373مرکز آمادگی
گرفته است و مواد
انتخاباتی را نظر به این
مراکز انتقال داده است:
«اگر شمار مراکز دیگر
هم کم شود ،نگرانی ما
این است موادیکه اضافه
فرستاده میشود ،مورد
سوءاستفاده قرار نگیرد».

در حال حاضر
مواد حساس انتخاباتی
به والیتها انتقال یافته
و روز جمعه روند
انتقال به ولسوالیها
آغاز شد که تا نزدیکی
روز برگزاری انتخابات
به مراکز رأیدهی
منتقل میشود.
از سوی هم
کمیسیون
هرچند
انتخابات
مستقل
میگوید که بستهبندی
و انتقال مواد حساس
انتخاباتی با نظارت
نهادهای ناظر انجام
شده ،اما یوسف رشید
رییس بنیاد انتخابات
آزاد و عادالنهی
(فیفا)
افغانستان
میگوید که ناظران
فیفا از بستهبندی مواد
انتخاباتی و رسیدن به
دفاتر والیتی نظارت
کرده ،اما بهدلیل
تهدیدات امنیتی و
نبود امکانات مالی از
روند انتقال نظارت
نتوانستهاند .اما با
آنهم یوسف رشید
میگوید که قبال
نهادهای ناظر در مورد
مصئونیت و نگهداری
مواد انتخاباتی نگرانی
داشتند ،اما اخیرا ً در جلساتی ،از سوی
وزارت داخله و مسئوالن کمیسیون انتخابات
اطمینان داده شد که مواد انتخاباتی بهصورت
مصئون نگهداری میشود.
رییس فیفا نیز از چگونگی بستهبندی
مواد انتخاباتی ابراز رضایت میکند و
میگوید که ناظران این نهاد در جریان
بستهبندی مواد انتخاباتی تنها یک مورد
مربوط به والیت ارزگان را یافته بود که
مشکلی در بستهبندی وجود داشت .او
میافزاید که کمیسیون تالش دارد که مواد
انتخاباتی یک والیت به والیت دیگر انتقال
نیابد.
ناامنی؛ چالشی در برابر انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای
ناظر تهدیدها و مشکالت امنیتی را یکی از
چالشهای اصلی فرا راه انتخابات میدانند.

کمیسیون میگوید که
بهدلیل تهدیدات امنیتی،
انتقال مواد حساس
انتخاباتی از مرکز به
 16والیت از طریق هوا
انجام شده است.
قرار بود انتخابات
ریاستجمهوری ششم
میزان در پنجهزار و
 373مرکز برگزار شود،
اما نهادهای امنیتی
گفتند که  431مرکز
در والیتهای مختلف
زیر تهدیدات امنیتی
قرار دارد و این نهادها
نمیتوانند امنیت روز
انتخابات در این تعداد
مراکز را تأمین کنند.
بنابراین انتخابات در
چهارهزار و  942مرکز
برگزار خواهد شد.
هرچند روز جمعه
عبدالعزیز ابراهیمی،
سخنگوی
معاون
مستقل
کمیسیون
انتخابات در صحبت
با رسانهها تهدیدات
امنیتی را یکی از
چالشهای فرا راه
انتقال مواد حساس
خوانده
انتخاباتی
بود ،اما روز شنبه در
صحبت با اطالعات
روز این موضوع را
رد کرد و گفت که هیچ مشکلی حتا مشکل
امنیتی در برابر انتقال مواد انتخاباتی وجود
ندارد« :نهادهای امنیتی مطابق تقسیم اوقات
و برنامه عملیاتی کمیسیون ،مواد را انتقال
دادند .بههیچ عنوان تهدیدات امنیتی مشکلزا
نیست .نهادهای امنیتی تعهد کرده بودند،
مطابق تعهد عمل کردند و مواد حساس و
غیرحساس انتقال داده شد .فعال تمام مواد
انتقال داده شده است ،کدام موردی نبوده
است».
ابراهیمی افزود که قبال مشکالت امنیتی
وجود داشت ،اما گزارشهای که روز شنبه به
کمیسیون رسید ،مواد حساس و غیرحساس
انتخاباتی مطابق برنامه عملیاتی کمیسیون به
والیتها انتقال داده شده و کدام مشکلی
امنیتی پیش نیامد .نهادهای ناظر میگویند
که چون دهها ولسوالی با تهدیدات امنیتی

مواجهاند و شماریشان در کنترل کامل
طالبان قرار دارند ،بنا ًء تهدیدات امنیتی یکی
از مشکالت اصلی فرا راه انتخابات و انتقال
مواد حساس انتخاباتی به ولسوالیها و مراکز
رأیدهی است.
یوسف رشید میگوید که قبال تصمیم
بر این بود که انتقال مواد انتخاباتی 10
والیت از طریق هوا انجام شود ،اما دیده شد
که با افزایش ناامنی این به رقم به  16والیت
رسید .او میافزاید که همچنان گفته شده بود
که انتقال مواد حساس انتخاباتی  89ولسوالی
از طریق هوا انجام شود« :امیدواریم که این
رقم باال نرود و نیروهای امنیتی و ادارات
مربوط بتوانند زمینهی انتقال را مطابق تقسیم
اوقات فراهم کند .نگرانی ما این است که
وضعیت امنیتی خراب شود و سطح انتقال
از طریق هوا زیاد شود ،چرا که دو مأموریت
(جنگ و انتقال مواد حساس انتخاباتی) به
عهده نیروهای هوای میافتد .در این صورت
سطح آسیبپذیری را باال میبرد».
نگرانی از تغییر در شمار مراکز رأیدهی و
سوءاستفاده از مواد انتخاباتی اضافی
چندین ولسوالی افغانستان در
والیتهای مختلف در کنترل کامل طالبان
قرار دارد که برگزاری انتخابات در آن
ولسوالیها ناممکن است .همچنان در
شماری از ولسوالیها از جمله دو ولسوالی
در بدخشان که اخیرا در کنترل دولت
درآمده ،بهدلیل ثبت نامنشدن رأیدهندگان
انتخابات برگزار نمیشود .کمیسیون
انتخابات میگوید برای این ولسوالیها هیچ
آمادگی ندارد.
یوسف رشید میگوید که تغییر در شمار
مراکز رأیدهی یکی از نگرانیهای نهادهای
ناظر بر انتخابات است .کمیسیون برای
پنجهزار و  373مرکز آمادگی گرفته است و
مواد انتخاباتی را نظر به این مراکز انتقال داده
است« :اگر شمار مراکز دیگر هم کم شود،
نگرانی ما این است موادیکه اضافه فرستاده
میشود ،مورد سوءاستفاده قرار نگیرد».
در انتخاباتهای گذشته نیز مواد
انتخاباتی یک ولسوالی یا مرکز ناامن که
در آن انتخابات برگزار نمیشد ،مورد
سوءاستفاده قرار میگرفت.
یوسف رشید میگوید که تا هنوز
اطمینانی در مورد شمار مراکز رأیدهی و
ساحهی تحت پوشش انتخابات وجود ندارد.
حاال نگرانی ما این است برخی ساحاتیکه
در برنامه بود و مواد انتخاباتی برایشان تهیه
شده ،ناامن نشود و از کنترل دولت خارج
نگردد.
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خبرهای خارجی
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مصادره و فروش ساختمانهای دولتی ایران در کانادا؛ ایران اعتراض کرد
اطالعات روز :بهدنبال اجرای حکم دادگاه کانادا
درباره مصادره ساختمانهای متعلق به جمهوری اسالمی
در تورنتو و اتاوا ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
روز جمعه  ۲۲سنبله به این اقدام اعتراض کرده است.
به گزارش رادیو فردا ،دادگاه عالی اونتاریو هفتم ماه
آگست به مصادره دو ساختمان متعلق به جمهوری اسالمی
ایران رای داده بود.
روز گذشته رسانههای کانادا از فروش این ساختمانها
خبر دادند.
عباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران،
اجرای حکم این دادگاه کانادایی را محکوم کرده است.

به گزارش ایرنا ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
به دولت کانادا هشدار داده است« :در صورت لغونکردن
این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده ،ایران
منطبق با موازین بینالمللی نسبت به استیفای حقوق خود
اقدام میکند و در این صورت مسئولیت عواقب آن برعهده
این کشور است».
عباس موسوی در ادامه با محکومکردن «فروش
ساختمانهای فرهنگی ایران در کانادا» خواستار «اعاده
سریع این امالک و داراییها شد».
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد« :در
صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات

وارده ،جمهوری اسالمی ایران منطبق با موازین بین المللی
راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این
صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا
خواهد بود».
گزارش ها حاکی است دهها میلیون دالر حاصل از
فروش ساختمانهای متعلق به ایران در کانادا به خانواده
قربانیان حمالت تروریستی که گفته می شود توسط
گروههای مورد «حمایت ایران انجام شدهاند» ،پرداخت
خواهد شد.
براساس حکم دادگاه عالی اونتاریو در ماه گذشته
بخشی از پول فروش ساختمانهای متعلق به ایران در

اتاوا و تورنتو به خانوادههای قربانیان حمالت تروریستی
اختصاص خواهد یافت.
«گلوبال نیوز» هم گزارش داده است که براساس اسناد
موجود دو ساختمان در تورنتو و اتاوا به ارزش  ۲۸میلیون
دالر فروخته شدهاند .و این مبلغ به قربانیان حمالت دو
گروه حماس و حزباهلل اختصاص خواهد یافت.
در ماه جوزای سال  ۹۵نیز دادگاه اونتاریو حکم داد که
 ۱۳میلیون دالر از داراییهای غیردیپلماتیک ایران بهعنوان
غرامت به خانوادههای قربانیان امریکایی گروگانگیریها
و حمالت در آرژانتین ،اسراییل ،لبنان و عربستان سعودی
بین سالهای  ۱۹۸۳تا  ۲۰۰۲پرداخت شود.

طرح امریکا و برزیل برای «خصوصیسازی توسعه آمازون»
اطالعات روز :امریکا و برزیل برسر «تشویق مشارکت بخش خصوصی» در
توسعه جنگلهای بارانی آمازون توافق کرده اند.
این توافق روز جمعه در دیداری میان وزرای خارجه دو کشور در واشنگتن
صورت گرفت.
دو کشور درعین حال وعده دادند صندوقی به ارزش  100میلیون دالر را
برای حفاظت از آمازون به رهبری بخش خصوصی ایجاد کنند.
به نقل از بیبیسی فارسی ،وزیر خارجه برزیل گفته است باز کردن آمازون
به سوی توسعه اقتصادی تنها راه حفاظت از آن است.
او درعین حال انتقادها از دولت خود را برسر حفاظت از جنگلهای بارانی
آمازون محکوم کرد و به خبرنگاران گفت «ادعاهایی که برزیل را در مقابله با
چالشها ناکارآمد معرفی میکند دروغ است».

روز جمعه فنالند از کشورهای اتحادیه اروپا خواست برای اعمال فشار بر
برزیل جهت مقابله با آتشسوزی در جنگلهای آمازون به فکر بایکوت واردات
گوشت گاو و دانه سویا از این کشور باشند.
رییسجمهوری برزیل به دلیل ناکامی در حمایت از منطقه آمازون هدف
انتقادهای شدید بینالمللی است .در سال جاری بیش از  80هزار مورد آتش
سوزی در جنگلهای آمازون گزارش شده است.
کارشناسان معتقند اغلب این آتشسوزیها به دلیل فعالیتهای انسانی از
جمله جنگلزدایی توسط کشاوزان و تاجران چوب روی داده است.
حامیان محیط زیست میگویند رییسجمهوری برزیل با سیاستهایش باعث
افزایش آتشسوزیها در سال جاری شده و او مزرعهداران و دامداران را به از
میان بردن جنگلها تشویق کرده است.

هویت سومین تبعه استرالیایی زندانی در ایران مشخص شد
اطالعات روز :شبکه تلویزیونی
ایبیسینیوز استرالیا در گزارشی
سومین تبعه زندانی این کشور در
ایران را کیلی موور-گیلبرت معرفی
کرد.
به گزارش ایران اینترنشنال،
این شبکه اعالم کرد «خانم دکتر
مور-گیلبرت» ،پژوهشگر در امور
خاورمیانه در موسسه آسیایی
دانشگاه ملبورن ،در ایران به ده سال
حبس محکوم شده است .اتهامهای
وارده به این دانشآموخته دانشگاه

کمبریج که در امور کشورهای عربی
حوزه خلیج فارس تخصص دارد
مشخص نیست.
به جز مور-گیلبرت ،در موردی
کامال مجزا ،یک زوج وبالگنویس
استرالیایی به نامهای مارک فرکین
و جولی کینگ از حدود  ۱۰هفته
پیش هنگام سفر به ایران بازداشت
شدهاند.
مقامها و نهادهای رسمی ایران
تاکنون در این باره اظهار نظری
نکردهاند.

وزارت امور خارجه و تجارت
استرالیا بیانیهای از خانواده مور-
گیلبرت منتشر کرد که در آن مراتب
قدردانی خود را از دولت استرالیا
و همچنین دانشگاه ملبورن به سبب
«حمایت از آنان در این برهه دردآور
و حساس» ابراز داشتند.
در این بیانیه آمده« :به اعتقاد
ما بهترین فرصت برای بازگشت
بیدردسر کیلی از طریق مجاری
دیپلماتیک است .ما اظهارنظر
بیشتری نمیکنیم و درخواست

میکنیم حریم خصوصی ما و
همچنین حریم خصوصی خانواده و
دوستانمان در این برهه مورد احترام
واقع شود».
دانشگاه ملبورن نیز در بیانیه
جداگانهای اعالم کرد با دولت
استرالیا و خانواده تبعه زندانی در
تماس بوده ،اما از ارائه توضیحات
بیشتر درباره این «موضوع حساس»
خودداری میکند.
به گزارش ایبیسینیوز،
ماریس پین ،وزیر امور خارجه

استرالیا ،هفته گذشته در حاشیه
اجالسی در بنگالدش موضوع را با
مقامهای ایرانی مطرح کرده است.
پیشتر ،پین بازداشت سه
استرالیایی را در ایران تایید و از
پارلمان و دولت فدرال خواسته بود
برای آزادی آنان تالش کنند.
او توضیح داده بود که با
محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ایران« ،بارها و حتی در
دیدار خصوصی ،این موضوع را
مطرح» کرده است.

وزارت امور خارجه و تجارت
استرالیا از مردم این کشور خواسته
به دلیل «خطر بازداشت یا دستگیری
خودسرانه» در ایران ،از سفر یه این
کشور خودداری کنند.
بر پایه برخی گزارشها ،فرکین
و کینگ به علت به پرواز درآوردن
یک هواپیمای بدون سرنشین بدون
کسب مجوز در ایران بازداشت
شدهاند .این دو از سال  ۲۰۱۷به
سفرهای پرماجرا رفته و شرح
سفرها را در وبالگی منتشر کردهاند.

دستور بازداشت  ۲۲۳نظامی دیگر در ترکیه صادر شد
اطالعات روز :دستور بازداشت  ۲۲۳نظامی دیگر در ترکیه به اتهام ارتباط با
جنبش فتحاهلل گلن و کودتای نافرجام سال  ۲۰۱۶میالدی صادر شد.
به گزارش رسانه دولتی ترکیه ،تیآرتی ،پیرو این دستور نظامیان ترکیه در
 ۴۹استان این کشور و در بخش ترکنشین قبرس دستگیر خواهند شد.
به نقل از یورونیوز فارسی ،صد نفر از این نظامیان از نیروی زمینی ۴۱ ،نفز
از نیروی هوایی و  ۳۲نفر دیگر از نیروی دریایی ترکیه هستند.
آنکارا فتحاهلل گلن ،روحانی در تبعید خودخواسته در پنسلوانیای امریکا را
به سازماندهی کودتای نافرجام  ۱۵جوالی سال  ۲۰۱۶متهم میکند ،اتهامی که
آقای گلن آن را همواره رد کرده است.

در طول سه سال پس از کودتا بیش از  ۷۷هزار نفر در ترکیه به زندان
محکوم و  ۱۵۰هزار نظامی و کارمند و کارکنان دولت از کار برکنار یا معلق
شدهاند.
متحدان غربی ترکیه و گروه های حامی حقوق بشر با انتقاد از وسعت
بازداشت ها و سرکوب در ترکیه ،رجب طیب اردوغان را متهم می کنند که
به بهانه کودتای نافرجامی که روی داد منتقدان و مخالفان خود را خاموش و
سرکوب می کند.
آنکارا در مقابل با رد انتقادات میگوید بازداشتها برای مقابله با تهدیدات
امنیتی و از بینبردن شبکه فتحاهلل گلن است.

حوثیهای یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را برعهده گرفتند
اطالعات روز :سخنگوی وزارت کشور عربستان
سعودی از حمله پهپادی به مجموعه پاالیشگاهی بزرگ
بقیق و میدان نفتی حقل خريص متعلق به شرکت آرامکو
در این کشور خبر داد.
براساس بیانیهی این مقام حکومتی عربستان ،آتش
در پاالیشگاه مهار شده ،اما اشارهای به عامالن این حمله
پهپادی نشده است.
به گزارش بیبیسی فارسی ،پیش از این منابع
مختلف خبری گزارش کرده بودند که در پاالیشگاه بقیق
آتشسوزی رخ داده و صدای تیراندازی در اطراف آن به
گوش میرسد.
دومین حمله پهپادی به میدان نفتی حقل خريص نیز
موجب آتشگرفتن این سکوی استخراج نفت شده بود.
سخنگوی شبه نظامیان جنبش انصاراهلل (حوثیها)
یمن اعالم کرد که این گروه مسئول این حمالت بوده و با
 ۱۰پهپاد این حمالت را انجام دادهاند.
سخنگوی نظامی حوثیها در گفتوگو با شبکه
تلویزیونی المسیره که متعلق به این شبه نظامیان بوده و از
بیروت پخش میشود این خبر را داده است.
وی همچنین اذعان داشته که در آینده نیز ممکن است
چنین حمالتی تکرار شود.
به گفته سخنگوی نیروهای حوثی این حمالت با
«همکاری برخی در داخل خاک عربستان» انجام گرفته
است.

شبه نظامیان حوثی یمن مورد حمایت ایران بوده و
اخیرا سخنگوی این گروه به ایران سفر کرده بود و با
آیتاهلل خامنهای رهبر جمهوری اسالمی دیدار کرده و پیام
رهبر حوثیها را به وی منتقل کرد.
در سالهای اخیر و پس از ورود ائتالف عربی به
رهبری عربستان در جنگ یمن ،نیروهای حوثی حمالت
مختلفی به عربستان سعودی کردهاند که در برخی از آنها
از پهپاد استفاده شده است.
حمالت چگونه اتفاق افتاده است؟
در ساعت ابتدایی بامداد دیروز (شنبه ۱۴ ،سپتامبر/
 23سنبله) انفجار مهیب در پاالیشگاه بقیق و پس از آن در
میدان نفتی حقل خریص بهوقوع پیوست.
بنابر اعالم رسانههای عربستان از ساعت  ۴صبح به
وقت محلی تیم امنیتی شرکت آرامکو تالش خود برای
مهار آتشسوزی در هر دو محل حادثه دیده را آغاز کرد
که در نهایت به گفتهی منابع رسمی سعودی هر دو تحت
کنترل قرار گرفته است.
مجموعه پاالیشگاهی بقیق و میدان نفتی حقل خريص
در شرق عربستان سعودی واقع شده است.
در تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکههای
اجتماعی ،صدایی شبیه به تیراندازی در اطراف این
پاالیشگاه هنگام وقوع انفجارها به گوش میرسید.
یکی از ساکنان نزدیک این پاالیشگاه به خبرگزاری
رویترز گفته که «با صدای مهیب انفجار از خواب بیدار

شدم و همه ترسیده بودند و صدای انفجارهای متعدد به
گوش میرسید».
بقیق در  ۶۰کیلومتری جنوب غربی ظهران قرار
دارد .ظهران بزرگترین مجموعه پاالیشگاهی دنیاست که
بیشترین صادرات نفت عربستان در خلیج فارس را نیز
انجام میدهد .پاالیشگاه بقیق و میدان نفتی حقل خريص
متعلق به شرکت نفتی آرامکو عربستان است .این پاالیشگاه
در سال  ۲۰۰۶هدف یک حمله ناموفق از طرف نیروهای
شبه نظامی القاعده قرار گرفته بود.

آرامکو ،شرکت ملی نفت عربستان و تحت مالکیت
دولت این کشور است.
براساس دادههایی که شرکت ملی نفت عربستان،
آرامکو منتشر کرده ،درآمد این شرکت در سال ۲۰۱۸
میالدی  ۲۲۴میلیارد دالر بوده است.
سال گذشته ( )۲۰۱۸شرکت آرامکو روازنه حدود
 ۱۳.۶میلیون بشکه نفت تولید کرد که این میزان از تولید
شرکتهای نفتی بزرگی مانند رویال داچ شل و بی پی
بریتانیا باالتر بود.

ورزشی
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شماره 1۸۰۵

هازارد امیدوارکننده و جذاب؛ آماده باش به PSG
ادن هـازارد دیـروز اولیـن
بـازی رسـمی خـود بـا پیراهـن
رئـال را انجـام داد و هـواداران
را بـه آینـده ای روشـن امیـدوار
کر د .
ادن هـازارد باالخـره بـا
پیراهـن رئـال در یـک بـازی
رسـمی بـه میـدان رفـت و
بـرای دقایقـی سـانتیاگو برنابئـو
را بـه وجـد آورد .پـس از یـک
مصدومیـت غیرمنتظـره که باعث
شـد سـه هفتـه ابتدایـی اللیـگا
از دسـت بـرود ،سـتاره بلجیکی
دیـروز کار برابـر لوانتـه را از

روی نیمکـت شـروع کـرد .بـه
نظـر او هنـوز بـه مـرز آمادگـی
 100فیصـد نرسـیده و بـه همین
دلیـل زیـدان ترجیـح داد از ابتدا
او را بـه میـدان نفرسـتد.
دقیقـه  58بـازی بـود
کـه هـازارد در میـان تشـویق
هـواداران بـه جـای کاسـیمیرو
وارد زمیـن شـد و بـا تصمیـم
زیـدان بـه جنـاح چـپ رفـت و
وینیسـیوس بـال راسـت شـد.
هـازارد خیلـی زود هـم مـی
توانسـت بـه گل برسـد .او روی
یـک حرکـت تماشـایی از میانـه

زمیـن به پشـت محوطـه جریمه
رسـید و شـوت محکمـی را
روانـه دروازه کـرد امـا واکنـش
عالـی آیتـور گلـر لوانتـه باعـث
شـد تـوپ بـه کرنـر بـرود.
هـازارد دو بـار نیـز باعـث
شـد تا بازیکنـان لوانتـه با کارت
زرد جریمـه شـوند .حـرکات
تکنیکـی او راهـی جـز خطـا
را بـرای لوانتـه ای هـا باقـی
نگذاشـت .هـازارد البتـه دو بـار
نیـز بـه شـکل بـدی در میانـه
زمیـن تـوپ را از دسـت داد
کـه مـی توانسـت بـرای رئـال

ضعف دفاعی ،بالی جان بوروسیا دورتموند

اشـپورت 1در یادداشـتی بـه بررسـی
علتهـای ضعـف دفاعـی بوروسـیا
دورتمونـد در فصـل جدیـد بوندسلیـگا
پرداختـه .دورتمونـد در سـه بـازی خـود
در ایـن فصـل  5گل دریافـت کرده اسـت.
رسـانه آلمانـی اشـپورت 1در گزارش
خـود میگویـد بـا گذشـت سـه هفتـه از

فصـل جدیـد بوندسلیـگا بـرای کادر
فنـی دورتمونـد یـک چیـز روشـن شـده:
ایـن تیـم بـه ضعـف دفاعـی دچار اسـت.
لوسـین فـاوره ایـن را بـه خوبـی میداند.
او در کنفرانـس خبـری پیـش از بـازی
مهـم تیمـش مقابـل بایـر لورکوزن بـه این
ضعـف اشـاره کـرد درحالیکـه معمـوال

خطرسـاز شـود بـا این حـال در
مجمـوع نمایـش سـتاره بلجیکی
امیدوارکننـده بـود هرچنـد کـه
انتظـارات از او بیشـتر اسـت.
ایـن  35دقیقـه ای کـه
هـازارد در میـدان بـود قطعـا بـه
وی کمـک خواهـد کرد تـا برای
بـازی چهارشـنبه شـب در زمین
پـی اس جـی در شـرایط ذهنـی
و بدنـی بهتری وارد زمین شـود.
موتـور سـتاره بلجیکی تـازه گرم
شـده و بـا ادامـه ایـن رونـد،
روزهـای بهتـری در انتظـار او و
رئـال خواهـد بـود.

عـادت نـدارد در ایـن مصاحبههـا از تیـم
خـود انتقـاد کنـد.
دورتمونـد کار خـود در فصـل جدید
را بـا دو پیـروزی مقابـل آگسـبورگ بـا
نتیجـه  1-5و کلـن بـا نتیجـه  1-3آغـاز
کـرد .ولـی زردپوشـان در بـازی سـوم
خـود مقابـل تیـم تـازه صعـود کـرده بـه
بوندسلیـگا  1-3شکسـت خـورد و بعـد
از ایـن بـازی بـود کـه ضعـف دفاعـی تیم
لوسـین فـاوره بیـش از پیـش در معـرض
توجـه قـرار گرفـت .بـا وجـود فوتبـال
تهاجمـی زیبایی کـه دورتموند بـه نمایش
میگـذارد در بـازی مقابـل یونیـون برلیـن
ایـن ضعـف دفاعـی بـود کـه شکسـت را
بـرای زردپوشـان بـه ارمغـان آورد.
اولیـن نکتهای که در این یادداشـت به
آن اشـاره شـده زود گل خوردن دورتموند
در ایـن سـه بـازی اسـت .زردپوشـان از
پنـج گلـی کـه تـا کنـون دریافـت کردهاند
سـه گل را در  30دقیقـه ابتدایـی بازیهـا
خوردهانـد .اشـپورت 1حتـی پـا را از
ایـن هـم فراتـر گذاشـته و میگویـد ایـن

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسـیله بـه تاسـی از فقـره ( )۲ماده چهل و سـوم قانـون تدارکات بـه اطالع عموم
رسـانیده میشـود کـه ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت ,آبیـاری و مالـداری
در نظـر دارد قـرارداد پـروژه بازسـازی کانـال تاجـوی ککـرک ورغـه واقـع ولسـوالی
شهرسـتان والیـت دایکنـدی را بـه شـرکت سـاختمانی ابراهیمپناهیـان دارنـده جواز
نمبـر ( )D-73519واقـع خانـه نمبر  91سـرک  2ناحیه شـش چهارراهی شـهید،
مرکـز کابـل ،کابـل را بـه قیمـت مجموعـی ()1,402,200یکمیلیـون و چهارصـد و
دوهـزار و دوصـد افغانـی اعطـا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی  7روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل
آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری واقع جمالمینه ناحیه سوم،
کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده ،الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل
قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

بهترینپنالتیزنهای
فوتبال اروپا

ضعـف دورتمونـد فقـط منحصـر بـه ایـن
فصـل نبـوده بلکـه در فصـل گذشـته هـم
بـه خصـوص در هفتههـای پایانـی کـه
دورتمونـد در کـورس قهرمانـی بـا بایـرن
قـرار داشـت بالی جـان تیم لوسـین فاوره
شـده است.
یکـی دیگـر از علتهـای ضعـف
دورتمونـد در خـط دفاعـی عملکـرد
ضعیـف رومـن بورکـی دروازهبـان ایـن
تیـم عنـوان شـده اسـت .در دو بـازی
اخیـر دورتمونـد هشـت تـوپ بـه سـمت
دروازه رومـن بورکـی شـلیک شـده و او
از ایـن توپهـا چهـار گل دریافـت کـرده
اسـت یعنـی پنجـاه فیصـد شکسـت در
دریافت شـوتهای شـلیک شـده به سـمت
دروازه کـه بـرای دروازهبانـی در سـطح
سـنگربان دورتمونـد آمـار بسـیار ضعیفی
اسـت .بـرای مقایسـه کافی اسـت بـه این
اشـاره شـود کـه پیتـر گوالشـی دروازهبان
الیپزیـش در ایـن فصـل  80فیصـد
شـوتهایی که به سـمت دروازهاش شـلیک
شـده را دفـع کـرده اسـت.

بازیکـن الجزایـری شـالکه بـه عنـوان بهتریـن
پنالتـیزن فوتبـال اروپـا در دو فصـل اخیـر انتخاب
شد .
قـرار گرفتـن پشـت ضربـات پنالتـی نیـاز بـه
اعتمـاد بـه نفـس بسـیار باالیـی دارد BBC .در
گزارشـی از بهتریـن پنالتیزنهـای فوتبـال اروپا در
دو فصـل گذشـته سـخن بـه میـان آورد.
در صـدر این فهرسـت نبیل بـن طالب ،بازیکن
الجزایـری شـالکه قـرار دارد .او در دو فصـل اخیـر
 ۱۲پنالتـی زده کـه هـر  ۱۲تـا را تبدیل بـه گل کرده
اسـت تـا بهترین پنالتـی زن پنج لیگ معتبـر اروپایی
در دو فصـل اخیر باشـد.
نیمـار و کریسـتیان اسـتوانی ،مهاجـم خیرونـا
هـم  ۱۰۰فیصـد پنالتیهـای خـود را تبدیـل به گل
کردهانـد بـا ایـن تفاوت کـه تعـداد پنالتیهـای آنها
کمتـر بـوده و هـر کـدام از آنهـا  ۱۰پنالتـی زدهاند.
بعـد از ایـن سـه بازیکـن نوبـت بـه سـرخیو
رامـوس ،مدافـع رئـال مادریـد میرسـد کـه در رده
چهـارم ایـن فهرسـت جـای دارد.
او از  ۱۱پنالتـی کـه در دو فصـل اخیـر زده ۱۰
پنالتـی را تبدیـل بـه گل کـرده اسـت .هـری کیـن،
سـتاره تاتنهـام هـم از  ۱۰پنالتـی  ۹پنالتـی را تبدیل
بـه گل کـرده و در رده پنجـم ایـن فهرسـت جـای
دارد.
کریسـتیانو رونالدو از  ۱۵پنالتی  ۱۳تا را تبدیل
بـه گل کـرده و در رده دوازدهم این فهرسـت جای
دارد.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک ادویه بیولوژیکی آفات
ضرورت پروژه  NHLPاین وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/NCB-
 HC-GO-2019-13را به شرکت محترم برادران قربانخیل موالنا یعقوب چرخی لمیتد
دارای جواز نمبر  ۲۲۲۷-۰۱۰۱به قیمت مجموعی مبلغ ( ۵۱۹۹۶۲۰پنجمیلیون و یکصد و
نود و نههزار و ششصد و بیست) افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری واقع کارته سخی ،جمال مینه ،وفق
احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی
بعدی ،قرار داد منعقد نخواهد شد.

هر روز روزنامه اطالعاتروز را پشت در منزلتان دریافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها

قیمت 20 :افغانی
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یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز میباشد .مسئولیت سایر نوشتهها به نویسندگان آن بر میگردد.

5 August 2019

Date:

zaki.daryabi2@gmail.com

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :ذکی دریابی
سردبیر :م.علی جاوید مالکی
دبیران :الیاس نواندیش ،خادمحسین کریمی ،سهراب سروش و عابر شایگان
گزارشگران و خبرنگاران :ابوذر ملکنژاد ،جلیل رونق ،عصمتاهلل سروش و لطفعلی سلطانی
ویراستار :شیر مهریار
		
مترجم :جلیل پژواک
صفحهآرا :رضا مظفری
شماره تماس۰۷۶۷۱۵۲۰۶۲ - ۰۷۹۷۴۳۵۷۷۷ :
ارتباطات و روابط عمومی :محمدحسین جویا
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
ایمیلdailyetilaatroz@gmail.com :
توزیع :شبکه زنگ صبح ۰۷۴۴۰۲۱۹۵۲
		
شماره تماس۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷ - ۰۷۲۹۱۱۹۵۵۱ :
آدرس :کابل ،کارتهسه

Sunday | 15 September 2019 | Year 08 | 1805

یکشـنبه |  ۲۴سنبله  | ۱۳۹۸سال هشتم | ۱۸۰۵

ناکامیهای مبارک و خجسته | طنز


ناکامی یا شکست همیشه بد نیست .نهتنها
بد نیست که بعضی وقتها ،مبارک و خجسته
هم است .من چند مثال ریزهگگ خدمت شما
میگویم ،بعدش میروم سونای بخار که این
زکام لعنتی مرا نزدیک است به جوان ناکام
مبدل کند.
چند وقت پیش از یکی از دوستان شنیدم
که یکی از مقامات ارشد حکومت وحدت ملی
دختر خانمی را به خانهاش دعوت میکند تا
هر دو برای خدمت دوجانبه مذاکره کند .این
دخترخانم هرچند از ابتدا به نتیجهی مذاکره
مشکوک میشود ،اما جبر روزگار پایش را به
خانهی آن مقام ارشد باز میکند .طبق معمول
یک پیشنهاد دوگزینهای روی میز دختر قرار
میگیرد؛ چای یا قهوه؟
چای بهتر است.
هنوز پیالهی اول چای خالی نشده که آن
مقام ارشد حکومت در اتاق را قفل میکند و در
صحبت را باز .دخترخانم داستان ما ،شکاش
به یقین تبدیل میشود .حرفی از مذاکره
نیست ،قرار است نقشهی شومی عملی شود.
جنجال شروع میشود .هنوز دخل و خرجی
اتفاق نیفتاده که پای مقام ارشد میلخشد و
میافتد و یکی-دو تار قبرغهاش میشکند .این
مقام ارشد ناکام میماند .دخترخانم قصهها ،از
منزل وی بیرون میشود.
مثال دوم :حجتاالغنیای و المغنیین
دونالد ترمپ سالمون علیکم سه تویت زد و
گفتوگوهای صلح را متوقف کرد .این سه
تویت باعث شد طالبان را آنفلونزا بگیرد،

عیسا قلندر

عزیزان مخالف نظام را زکام برسد و خروس
آقای رییسجمهور غنی طوطی خوشالحان
بزاید .دولت افغانستان اعالم کرده که سرکوب
طالبان شدت یافته و اگر فقط همین یک
مورد را دولت راست بگوید ،شکست در
گفتوگوهای صلح نهتنها مایهی تاسف نیست
که جای خوشحالی هم دارد.
مثال سوم :دوستان من در تیم دولتساز
میگویند که انتخابات تحت هر شرایطی
برگزار خواهد شد و آقای غنی یکبار دیگر
رییسجمهور منتخب افغانستان اعالم خواهد
شد .اگر حق با آنها باشد ،ما در پنج سال
آینده شاهد رهایی صدها تروریست از زندان
خواهیم بود ،شاید هزارها جریب زمین دولتی
به قیمت هر متر مربع  100افغانی به فروش
برسد ،بیکاری  30درصد دیگر هم افزایش
پیدا کند ،سفر در شاهراهها شاید با خودکشی
برابری کند ،شکافهای قومی ده برابر شود،
شبکهی حقانی در کابل نمایندگی رسمی باز
کند ،آسمان کشور و پروازها دربست در اختیار
عربها قرار بگیرد ،دفاتر و مهمانخانههای
دولتی شاید دوقطاره و سهقطاره با دیوارهای
کانکریتی محافظت شود ،شاید پنجسال بعد
به جای رییسجمهور امریکا ،سفیر امریکا در
کابل بتواند با چند تویت خواب و خوراک
مقامات عالیرتبهی ما را تنظیم کند ،شاید
هم اینبار انتخابات شفاف برگزار شود و
اگر انتخابات شفاف برگزار شود؛ به صورت
قطع آقای غنی با این همه نفرتی که در پنج
سال گذشته در دل مردم کاشته ،رییسجمهور

مثال دوم :حجتاالغنیای
و المغنیین دونالد ترمپ
سالمون علیکم سه تویت زد و
گفتوگوهای صلح را متوقف
کرد .این سه تویت باعث شد
طالبان را آنفلونزا بگیرد ،عزیزان
مخالف نظام را زکام برسد و
خروس آقای رییسجمهور غنی
طوطی خوشالحان بزاید .دولت
افغانستان اعالم کرده که سرکوب
طالبان شدت یافته و اگر فقط
همین یک مورد را دولت راست
بگوید ،شکست در گفتوگوهای
صلح نهتنها مایهی تاسف نیست
که جای خوشحالی هم دارد.

نخواهد شد و شکست خواهد خورد و این
شکست اصال بد نخواهد بود.
مثال چهارم :همین چندسال پیش پدرم
تصمیم گرفته بود که هر طور شده رقیه دختر
حاجی سلمان را به عقد من دربیاورد .نه من با
این وصلت راضی بودم و نه رقیه .رقیه دلش

پیش کسی دیگر در ِگرو بود و من فتانه را
دوست داشتم .پدرم با وجود تالشهای فراوان
شکست خورد و من از این شکست نه تنها
سرخورده و دلشکسته نشدم که اکنون خیلی
هم خوشحالم .رقیه به عشقش رسید و من هم
به توکل خدا کوشش خود را میکنم.
مثال پنجم :در قریهی ما یک نفر بسیار
پولدار است .چندسال پیش پسر این مرد
پولدار در یک مراسم مذهبی یکی از بچههای
قریه را که نادر نام دارد ،با صدای بلند نادر
گوساله صدا زد .نادر از این بابت ناراحت شد،
اما چون روزانهکار پدرش بود ،چیزی نگفت.
ترسید کارش را از دست بدهد .این موضوع به
دل نادر به یک غم تبدیل شد .بعد از آن این
بچهپولدار قریهی ما هر وقتی میخواست نادر
را صدا بزند ،نادر گوساله میخواند .یک روز

نادر از او خواهش کرد که این کار را نکند.
اما او ش ّله بود .من و چند نفر دیگر از آن دو
نفر خواهش کردیم که ُکشتی بگیرند .اگر نادر
پیروز شد ،شاهچمن (همان بچه پولدار) دیگر
او را نادر گوساله نخواند ،اگرهم شاهچمن
پیروز شد ،از این به بعد همه نادر را نادر
گوساله صدا میزنیم .هر دو پذیرفتند .خدا یار
جان نادر .همین که با شاهچمن چنگ به چنگ
شد ،او را بلند کرد و زد به زمین ،قسم به خدا
(هرچند سرم قسم حق ندارید) باد شاهچمن
رفت .شاهچمن شکست خورد و این شکست
باعث شد که شاهچمن دیگر هرگز نادر را نادر
گوساله صدا نزند .از آن به بعد همه نادر را
نادر پهلوان میگفت به جز شاهچمن.
حاال دیدید که همهی شکستها بد
نیست.

