
عدول از مردم ساالری 
ممکن و مطلوب نیست

دیگر  بار  مردم،  انتظار  برخالف 
بحران  از  سر  افغانستان  در  انتخابات 
برایند  که  نیست  معلوم  درآورد. 
می شود.  چه  انتخابات  کنونی  تنش های 
سرنوشت  مردم  رای  نهایت  در  آیا 
حکومت آینده را مشخص خواهد کرد 
کام   2014 تلخ  تجربه  تکرار  دوباره  یا 
روشن  اما  کرد.  خواهد  تلخ تر  را  مردم 
باید سرنوشت حکومت آینده  است که 
را آرای شفاف مردم تعیین کند. هر نوع 
رفتاری جز این، خالف مردم ساالری و 
دارد.  قرار  اساسی  قانون  با  مغایرت  در 
در قانون اساسی افغانستان تنها از طریق 
انتخابات و ارای مردم رسیدن به زعامت 
 2014 در  است.  شده  مشخص  کشور 
ناگزیری  سر  از  وحدت  حکومت  نیز 
پایان ناپذیر  تنش های  نتیجه ی  در  و 
این  آمد.  کار  سر  بر  انتخابانی  تیم های 
خود  کار  دوران  تمام  در  حکومت 
ضمن این که همیشه با انتقاد مشروعیت 
ناکام  تجربه ی  یک  بود،  روبه رو  قانونی 
تمام  که  این صورت  به  درآمد.  آب  از 
پنج سال کار حکومت وحدت ملی در 
گیرودارهای سیاسی سپری شد. تنها یک 
روز پس از امضای اعالمیه ی مشترک و 

سند توافق تشکیل...
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امریکا اعمال مالیات 
بر کاالهای فرانسوی 

را بررسی می کند
حال  در  امریکا  روز:  اطالعات 
بر  تازه  تعرفه های  آماده کردن 

کاالهایی به ارزش 2.4 میلیارد...
۶

»جسد بنیان گذار 
کاله سفیدهای سوریه 
در استانبول پیدا شد«

ترکیه  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
مژرار،  ال  جیمز  است جسد  حاکی 

بنیان گذار بریتانیایی گروه...
۶

ستاره تاتنهام قصد ماندن 
در این تیم را ندارد

مورینیو  ژوزه  آمدن  وجود  با  حتی 
قصد  اریکسن  کریستین  تاتنهام،  به 

تمدید قرارداد با این تیم را...
۷

کیلین امباپه، پدیده جوان فرانسوی 
برای  که ده سال پیش درخواستش 

سلفی گرفتن با دیدیه دروگبا...

وقتی امباپه موفق شد 
با دروگبا سلفی بگیرد

۷

۵

در  )داعش(  اسالمی  دولت  وقتی   2014 سپتامبر  در 
اطالعات  »اداره کننده  کلپر«،  »جیمز  بود،  خود  قدرت  اوج 
این  اراده ی  واشنگتن  که  کرد  اذعان  متحده  ایاالت  ملی« 
او  بود.  برای جنگیدن را دست  کم گرفته  گروه تروریستی 
»ما ویت کنگ و ویتنام شمالی را  به واشنگتن پُست گفت: 
دست  کم گرفتیم و در ارزیابی اراده ویتنام جنوبی زیاده روی 
کردیم. حاال ما دولت اسالمی را دست  کم گرفتیم و در مورد 
توانایی نبرد ارتش عراق غلو کردیم... این به پیش بینی اراده 
سنجش ناپذیر  امری  که  می شود  خالصه  مبارزه  ادامه  برای 

است.«
محققان و سیاست گذاران دیری ست به دنبال این هستند 
که مشخص کنند چه چیزی باعث می شود مردم در مواقع 
دشوار به جنگیدن ادامه دهند و در صورت لزوم جان خود را 
برای هدف خود فدا کنند. توضیحات سنتی برپایه ی تئوری 
ذهنی، چندان  ناهنجاری های  بر  متمرکز  یا  عقالنی  انتخاب 
از  را  تندرو  اعضای جنبش های شورشی  انگیزه ی  نتوانسته  
جنگ و جهاد توضیح دهند. با این حال کلپر اشتباه می کرد 
که می گفت اراده برای مبارزه سنجش ناپذیر است. در واقع، 

براساس ترکیبی از عوامل فرهنگی و...

یافتیم  اطالع  فراوان  تأثر  و  تأسف  با  رییس جمهور: 
عطسه ی  و  گلیم خنک  دیگر  بار  نامرد  و  سرد  زمستان  که 
پنج هزار  در  که  افغانستان  شریف  ملت  بر  را  سرمازایش 
سال گذشته با بال و بحران مداوم دست وپنجه نرم کرده اند، 
مردم  تمام  برای  ریاست جمهوری  ارگ  است.  گسترده 
افغانستان، به خصوص خانواده هایی که در اثر جنگ و ناامنی 
قادر  بارگاه  از  و  نموده  آرزو  گرم  زمستان  شده اند،  آواره 
الیزال تمنا می کند که پالن های جامع و امکانات همه جانبه 
افغانستان  مردم  و  حکومت  به  زمستان  سپری کردن  برای 
از هیچ  افغانستان  یقین کامل داریم که مردم  ما  نماید.  عطا 
تالشی برای پاک نگه داشتن هوا دریغ نمی کنند. به ریاست 
ملی محیط زیست هدایت داده ایم که مدال »سبز کورنی« را 
به ده ها خانواده ی شایسته  تا در ختم زمستان  بزنند  ضرب 
پسرلی،  وی  دی  تل  پسرلی،  وی  دی  ژوندی  شود.  توزیع 

یشه سین پسرلی.
اما  رییس اجراییه: نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. 
بعد هم وطنان عزیز فرا رسیدن فصل آپارتمان سوز زمستان 
یا در خانه های سابقه  زیر خیمه  آن هایی که  به  را چه رسد 

زندگی می کنند، از صمیم قلب باور داریم که...

در 25 نوامبر 1960، سه خواهر از چهار خواهری که در 
لئونیدس تروخیو  مبارزات مخفیانه علیه دیکتاتوری رافائل 
رژیم  دست  به  داشتند  مشارکت  دومینیکن  جمهوری  در 
این دیکتاتور کشته شدند؛ پاتریا، ماریا ترزا و مینروا به قتل 
رسیدند و خواهر چهارمی، دده، زنده ماند. آن ها به خواهران 
میرابال معروف اند و پس از کشته شدن به نمادی در عرصه ی 
بعد در  تبدیل شدند. 39 سال  فمینستی  مبارزات مردمی و 
اواسط اکتوبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 
نوامبر را به گرامی داشت از خواهران میرابال، به عنوان روز 
کرد. پس  زنان تصویب  علیه  با خشونت  مبارزه  بین المللی 
گرامی داشته  جهان  سطح  در  روز  این  از  همه ساله،  آن،  از 

می شود.
خشونت علیه زنان که ریشه در تبعیض  جنسیتی دارد، 
راستای  در  جهان  زنان  برای  بزرگ  چالش های  از  یکی 
تعبیر  به  پدیده،  این  است.  جنسیتی  برابری  به  دست یابی 
انگوکا، مدیر اجرایی امور زنان در سازمان  پومسیل مالمبو 
ملل متحد، یکی از جدی ترین انواع نقش حقوق بشر است 

که در برابر آن، بیش ترین درجه ی مدارا و...

چراتروریستانازمرگنمیترسند؟ هوایآلودهونظرهایتصفیهشده|طنز افغانستاِنبیاعتناوبیگانه
بهجهانیکهنارنجیشدهاست

ایاالت  خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
متحده امریکا به ادعاهای سوءاستفاده ی جنسی از 
دانش آموزان مکاتب در والیت لوگر واکنش نشان 

داده و خواستار بررسی این ادعاها شده است.
آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ی امریکا در 
امور آسیای جنوبی و مرکزی گزارش ها در مورد 
مکاتب  در  دانش آموزان  از  جنسی  سوءاستفاده ی 
والیت لوگر را »عمیقا« نگران کننده توصیف کرده 

است...

وزارتخارجهامریکاخواستار
بررسیادعایسوءاستفادهجنسی

ازکودکاندرلوگرشد

کارنباور،  کرمپ  گرت  آنه  روز:  اطالعات 
وزیر دفاع آلمان در سفری به کابل در یک نشست 
در  غنی  اشرف  رییس جمهور  با  مشترک  خبری 
حضور رسانه ها ظاهر شد. او ابراز امیدواری کرد 
افغانستان هر  انتخابات ریاست جمهوری  نتایج  که 
چه زودتر اعالم شود، نتایجی که به گفته ی او، قابل 

قبول برای تمامی جناح های سیاسی باشد.
وزیر دفاع آلمان همچنان گفت...

وزیردفاعآلمان:
امیدواریمنتایج»قابلقبول«

انتخاباتافغانستان
بهزودیاعالمشود
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»بیشاز۵۸درصدافغانهافکرمیکنند
کشورشاندرمسیرنادرستپیشمیرود«



آگاه  تا حدودی  افراد  از  بسیاری 
و  مداوم  تبلیغات  که  هستند 
به صورت عجیب و غریبی شخصی 
که ما در تلفن های هوشمند خود 
نحوه  با  زیادی  ارتباط  می بینیم، 
کسب درآمد تویتر، فیس بوک و 
گوگل دارد. اما آنچه که برخی ها 
نباشند  آگاه  آن  از  است  ممکن 
این است که این پلتفرم ها دقیقا 
به  را  ما  توجه  می توانند  چگونه 
تبلیغات شان  تا  خود جلب کنند 

این قدر سودآور شود.

این  براساس  کرده اند.  تجربه  را  روانی  یا  فیزیکی، جنسی 
از  نوع  دو  دست کم  افغان  زنان  درصد   62 حداقل  آمار، 
تازه ی  گزارش  کرده اند.  تجربه  را  خشونت  نوع  سه  این 
نخست  ماه   7 از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
در  مشابه  دوره ی  نسبت  به  که  می دهد  نشان  جاری  سال 
سال گذشته، در هفت ماه اول سال جاری، خشونت علیه 
زنان افغانستان 8.2 درصد افزایش یافته است. این گزارش 
کم  در سال جاری، دست  می گوید  بشر  کمیسیون حقوق 
97 درصد خشونت های ثبت شده علیه زنان در محیط خانه 

رخ داده است.
واقع این است که بخش قابل توجهی از خشونت های 
یا در محیط خانه و محل  ثبت نشده  زنان  بر  اعمال شده 
وقایعی  به  استناد  با  آمارها، صرفا  می شود.  دفن  آن  وقوع 
تهیه می شود که به صورت رسمی در نهادهای فعال مربوط 
افغانستان، تعداد  باشند. به ویژه در  به امور زنان ثبت شده 
کل انواع خشونت هایی که بر زنان در محیط خانه، خیابان یا 
محل کار رخ می دهد، چندبرابر آمارهای رسمی و اعالم شده 
سازمان  زنان  امور  اجرایی  مدیر  که  آن چنان  زیرا  است؛ 
ملل متحد می گوید، در برابر خشونت جنسی و جنسیتی، 
بیش ترین درجه ی مدارا، چشم پوشی و پنهان کاری صورت 

می گیرد.
و  جنسی  خشونت های  میزان  به لحاظ  افغانستان 
زنان  برای  جهان  کشورهای  بدترین  از  یکی  جنسیتی، 
است. بدنام ترین و تکان دهنده ترین خشونت ها بر زنان در 

آقای امانی حوالی چاشت دیروز به روزنامه اطالعات 
روز گفت که نیروهای امنیتی با آمادگی کامل در حال تأمین 
امنیت معترضان است و تا کنون کدام رویداد خاص امنیتی 
اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که روز جمعه گذشته 
هزاران تن از هواداران تیم انتخاباتی »ثبات و همگرایی« در 
کابل در اعتراض به آنچه که »تقلب گسترده و سیستماتیک« 

در انتخابات ریاست جمهوری خواندند، تظاهرات کردند.
انتخاباتی  تیم  از هواداران  دیگر  روز یک شنبه شماری 
بودند.  کرده  تظاهرات  نیز  بغالن  در  همگرایی«  و  »ثبات 
یک روز پیش از آن، هواداران تیم انتخاباتی »دولت ساز« به 
رهبری محمد اشرف غنی نیز در حمایت از کمیسیون مستقل 

صفحه ویـژه جـوانان
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دادگاه عالی درخواست تجدید نظر در پرونده ی زمان احمدی را تایید کرد
اطالعات روز: یک منبع معتبر در دولت افغانستان می گوید که تجدید نظر پرونده ی 
زمان احمدی از سوی شورای عالی دادگاه عالی تأیید و فیصله های قبلی در مورد آقای 

احمدی لغو شده است.
این منبع دیروز )سه شنبه، 12 قوس( به روزنامه اطالعات روز گفت که به این پرونده 

رسیدگی مجدد صورت می گیرد.
پرونده ی  نظر  تجدید  پذیرفته شدن  احمدی  زمان  مدافع  اما علی مدد حکیمی، وکیل 
آقای احمدی را تأیید نمی کند و می گوید که تصمیم نهایی شورای عالی دادگاه عالی تا 

کنون به آنان ابالغ نشده است.

او به روزنامه اطالعات روز  گفت که جلسه ی قضایی تجدید نظر در مورد پرونده ی 
زمان احمدی دیروز از سوی شورای عالی دادگاه برگزار شد، اما این شورا گفته است که 

تصمیم نهایی اش را امروز اعالم می کند.
این در حالی است که زمان احمدی به جرم »ارتداد و اهانت به مقدسات دین اسالم« 
او  نهایی محکوم شده است.  دادگاه  استیناف خواهی و  بدون  تنفیذی،  به 20 سال حبس 

نزدیک به هفت سال است که در زندان پلچرخی کابل زندانی است.
نظر  تجدید  حکم  که  بود  کرده  اعالم  میزان  هشتم  تاریخ  در  کشور  کل  دادستانی 

پرونده ی زمان احمدی را به دادگاه عالی فرستاده است.

نامزد  از سوی هردو  ملی  دولت وحدت 
اختالف های  ریاست جمهوری،  انتخابات 
چگونگی  سر  بر  تیم  هردو  میان  سیاسی 
وحدت  ایجاد حکومت  و  قدرت  تقسیم 
سال  پنج  اختالف  این  کرد.  بروز  ملی 
افغانستان  برای  را  ناگواری  پیامدهای 
رقم زد. از یک طرف، رقابت درونی غنی 
توان  و  تالش  تمام  شد  باعث  عبداهلل  و 
حکومت صرف رقابت درونی و غزل و 
از طرف دیگر،  بی مورد شود؛  نصب های 
مسئولیت گریزی  باعث  وضعیت  این 
عبداهلل  و  غنی  اکنون  شد.  حکومت  در 
کارشکنی  به  متهم  را  یکدیگر  کدام  هر 
کسی  هیچ  و  می کنند  انحصارگرایی  و 
را  ناکام  حکومت  دوره  یک  مسئولیت 

نمی پذیرد. 
افغانستان  انتخابات  فضای  دوباره 
اعتراض های  است.  شده  تنش آلود 
و  شده  کشیده  خیابان  به  انتخاباتی 
دورنمای نتیجه ی انتخابات تاریک است. 
در چنین وضعیتی از پیشنهاد تشکیل دولت 
ائتالفی در محافل سیاسی صحبت به میان 
می آید. به تازگی »شورای نامزدان« در یک 
نشست خبری خواهان تشکیل »حکومت 
مشارکت ملی برای حل بحران« شده اند. 
هستند.  شورا  این  عضو  نامزد  هشت 
سیاسی  گروه  تنها  نامزدان  شورای  البته 
حکومت  خواهان  که  نیست  کشور  در 
شماری  انتخابات  آغاز  از  است.  ائتالفی 
با  عمدتا  سیاسی،  چهره های  از  دیگری 
رییس جمهور  کرزی،  حامد  محوریت 
پیدا  به صورت  و  پیوسته  کشور  پیشین 
و  موقت  حکومت  ایجاد  برای  پنهان  و 
کرده اند.  چانه زنی  و  زمینه سازی  ائتالفی 
حاال اگر از حکومت ائتالفی ساختارِ شبیه 
حکومت وحدت ملی یا حکومت موقت 
مد نظر باشد، این کار نه ممکن است و نه 
هم مطلوب. ممکن نیست به این دلیل که 
هم  مطلوب  است.  اساسی  قانون  خالف 
سال  پنج  تجربه  که  این جهت  از  نیست 
حکومت وحدت ملی، یک تجربه ی کامال 
وقتی  افغانستان  سیاسی  طیف  بود.  ناکام 
چارچوب  در  و  مردم ساالر  فضای  در 
با هم جور نمی آید، در  انتخاباتی  رقایت 
یک وضعیت بدون ساختار چگونه بر سر 
تجربه  آمد؟  خواهند  کنار  قدرت  تقسیم 
افغانستان وجود دارد.  نیز در  ناکامی  این 
نجیب اهلل،  داکتر  دولت  سقوط  از  پس 
و  پشاور  در  مستقر  جهادی  تنظیم های 
افغانستان  نتوانستند در  تهران هیچ گاهی 

بر سرتشکیل حکومت کنار بیایند.
سرنوشت  وضعیت  نیز  اکنون 
تعیین  مردم  آرای  باید  را  آینده  حکومت 
کمیسیون  دوش  به  مسئولیت  این  کند. 
مستقل انتخابات است. متأسفانه وجاهت 
انتخاباتی  کمیسیون های  صالبت  و 
به عنوان نهادهای مستقل و برگزارکننده ی 
خدشه دار  وسیعی  شکل  به  انتخابات ها، 
عمومی،  افکار  اکنون  است.  شده 
را  باورشان  و  اعتماد  گسترده،  به صورت 
کمیسیون های  شایستگی  و  استقالل  به 
شفاف  و  سالم  برگزاری  در  انتخاباتی 
دست  از  ریاست جمهوری  انتخابات 
اعاده  برای  انتخابات  کمیسیون  داده اند. 
اعتبار خود باید این بار پرونده انتخابات 
و  مشکوک  رفتار  گونه  هر  از  دور  به  را 
حل  سیاسی  فشارهای  به  تسلیم شدن 
آمده  پیش  که  وضعیت  با  کند.  فصل  و 
کمیسیون  که  است  این  راه  ساده  ترین 
ناظران  حضور  در  انتخابات  مستقل 
هیچ  که  بین المللی  و  داخلی  بی طرف 
مناقع سیاسی خاصی ندارند، با دسته های 
کار  این  شود.  گفت وگو  وارد  معترض 
نشست  یک  در  و  رسانه ها  حضور  در 
کمیسیون  وقتی  شود.  انجام  می تواند  باز 
رسانه ها  و  بی طرف  ناظران  حضور  در 
کند،  روشن  را  خود  موضع  برحق بودن 
بهانه   هیچ  معترض  دسته های  برای  دیگر 
برای مخالفت نمی ماند و برای گروه های 
ائتالفی  یا  موقت  حکومت  کمین  در  که 
بین  از  ماهی گیری  فرصت  نشسته اند 
می رود. تأکید می کنیم که این کار فقط با 
عمل به قانون و طرزالعمل های انتخاباتی 

شدنی است. 
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خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
ادعاهای  به  امریکا  متحده  ایاالت 
دانش آموزان  از  جنسی  سوءاستفاده ی 
مکاتب در والیت لوگر واکنش نشان داده 
و خواستار بررسی این ادعاها شده است.

آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ی 
مرکزی  و  جنوبی  آسیای  امور  در  امریکا 
مورد سوءاستفاده ی جنسی  در  گزارش ها 
از دانش آموزان در مکاتب والیت لوگر را 

»عمیقا« نگران کننده توصیف کرده است.

او از مقام های حکومت افغانستان به 
این کشور خواسته  دادستانی کل  از  ویژه 
است که این ادعاها را با جدیت و قاطعیت 
افزوده  ویلز  خانم  کنند.  بررسی  کامل 
است: »خشونت جنسی و شیوه هایی مانند 
بچه بازی در هیچ جامعه ای جایی ندارد.« 
از  تویتری  پیام  یک  در  او  اظهارات  این 

سوی دفتر او همگانی شده است.
معاون  خواست  این  به  پاسخ  در 
آسیای  امور  در  امریکا  خارجه ی  وزارت 

صدیقی،  صدیق  مرکزی،  و  جنوبی 
افغانستان  ریاست جمهوری  سخن گوی 
از  پس  افغانستان  دولت  که  است  گفته 
و  کل  دادستانی  تحقیقات  تکمیل شدن 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این باره 

با قاطعیت اقدام خواهد کرد. 
آقای صدیقی نیز در یک پیام تویتری 
نهادها را  افغانستان  گفته است که قوانین 

متعهد به پاسخ گویی ساخته است.
این در حالی است که در ماه عقرب 

گزارش  گاردین  روزنامه  جاری  سال 
شش  در  پسر  کودک   546 که  بود  کرده 
حلقه ای  از سوی  لوگر  در والیت  مکتب 
متشکل از آموزگاران، دانش آموزان بزرگتر 
جنسی  بدرفتاری  مورد  قدرتمند،  افراد  و 
قرار گرفته اند. این گزارش با واکنش ها و 
انتقادهایی همراه شد. رییس جمهور اشرف 
دادستانی کل و کمیسیون مستقل  از  غنی 
حقوق بشر خواست تا این موضوع را به 

گونه ی جدی بررسی کند.

وزارت خارجه امریکا خواستار بررسی ادعای سوءاستفاده جنسی از کودکان در لوگر شد

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، 
یک  در  کشور  اجرایی  رییس 
تماس تلفنی با مایک پمپئو، وزیر 
صلح  مورد  در  امریکا  خارجه ی 
و  بحث  افغانستان  انتخابات  و 

گفت وگو کرده است.
سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
رسیده،  نشر  به  اجراییه  ریاست 
دو  گفت وگو  این  که  است  آمده 
قوس(   11 )دوشنبه،  پیش  شب 

صورت گرفته است.
طرف  دو  اعالمیه،  از  نقل  به 
در  همچنان  گفت وگو  این  در 

ترمپ،  دونالد  اخیر  سفر  مورد 
به  امریکا  رییس جمهوری 
ریاست  کرده اند.  بحث  افغانستان 
بیشتر  جزئیاتی  اما  کشور  اجرایی 

از این صحبت بیرون نداده است.
که  است  حالی  در  این 
پنج شنبه  امریکا  رییس جمهوری 
یک  در  قوس(   7( گذشته  شب 
سفر غیرمنتظره وارد پایگاه نظامی 
و  شد  کابل  شمال  در  بگرام 
مراسم »شکرگزاری« را با نظامیان 

امریکایی به جا آورد.
گفته  سفرش  جریان  در  او 

با  صلح  مذاکرات  امریکا  که  بود 
کرده  آغاز  از سر  را  طالبان  گروه 
کرده  تأکید  ترمپ  آقای  است. 
طرفدار  اکنون  گروه  این  که  بود 
توافق صلح و برقراری آتش بس 
توافقی  می خواهند  و  می باشد 

صورت گیرد.
امریکا  رییس جمهوری 
آیا  که  دید  خواهیم  بود  افزوده 
توافقی برسند  به  طالبان می توانند 
یا نه. او گفته بود: »اگر برسند که 
رسیدند، اگر نرسیدند هم اشکالی 

ندارد.«

پیشتر  که  بود  گفته  ترمپ 
به  طالبان  با  می خواست  امریکا 
آن که  از  پس  اما  برسد،  توافق 
را  امریکایی  سرباز  یک  طالبان 
با  توافق  از  کشور  این  کشتند، 
که  گفت  او  کرد.  خودداری  آنان 
با  مذاکرات  در  اخیر  ماه  در شش 
به دست  بزرگ  پیشرفت  طالبان 

آمده است.
روند  هم،  سویی  از 
محور  در  نیز  افغانستان  انتخابات 
اجرایی  رییس  تلفنی  گفت وگوی 
با وزیر خارجه امریکا بوده است. 

اخیرا  که  است  حالی  در  این 
»ثبات  انتخاباتی  دسته ی  هواداران 
آقای  رهبری  به  همگرایی«  و 
عبداهلل در چندین والیت دست به 

اعتراض زده اند.
معترضان  این  خواست 
هزار   300 حدود  باطل شدن 
انتخابات  در  جنجالی  رأی 
می باشد.  کشور  ریاست جمهوری 
اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
از  پیش  که  است  گفته  پاسخ  در 
بررسی و تفتیش، نمی تواند آرا را 

باطل کند.

عبدهللا و پمپئو در مورد صلح و انتخابات افغانستان تلفنی صحبت کردند

عیسا قلندر

وزیر دفاع آلمان: 
امیدواریم نتایج »قابل قبول« انتخابات افغانستان به زودی اعالم شود

مؤسسه  دو  طریق  از  دالر  میلیارد  هفت  حدود  در  گذشته 
»GIZ« و »TFW« به افغانستان کمک کرده است. به گفته ی 

او، این کمک های آلمان به افغانستان موثر بوده است.
از سویی هم، وزیر دفاع آلمان در حالی به اعالم نتایج 
کرده  امیدواری  ابراز  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
است که این انتخابات اخیرا جنجالی شده است. تیم انتخاباتی 
»ثبات و همگرایی« خواستار ابطال حدود 300 هزار رأی شده 
و گفته است که این آرا بدون معلومات بیومتریکی است. به 
گفته ی این تیم، در نخست این آرا از دور خارج شود و پس 

از آن روند بازشماری و تفتیش انجام شود.
به رغم این مخالفت ها، کمیسیون مستقل انتخابات روند 
بازشماری و تفتیش آرا را در 27 والیت تکمیل کرده است. 
در هفت والیت اما هواداران تیم »ثبات و همگرایی« تا کنون 

اجازه ی بازشماری نداده اند.
به تصمیم  »ثبات و همگرایی« در واکنش  تیم  هواداران 
انتخاباتی مبنی بر بازشماری و تفتیش آرا، تاکنون  کمیسیون 
در دست کم پنج والیت تظاهرات کرده اند. کمیسیون انتخابات 
در واکنش به تظاهرات هواداران این تیم گفته است که این 

کمیسیون پیش از بررسی، نمی تواند آرا را باطل کند.

دفاع  وزیر  کارنباور،  کرمپ  گرت  آنه  روز:  اطالعات 
با  مشترک  خبری  نشست  یک  در  کابل  به  سفری  در  آلمان 
شد.  ظاهر  رسانه ها  حضور  در  غنی  اشرف  رییس جمهور 
ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  که  کرد  امیدواری  ابراز  او 
افغانستان هر چه زودتر اعالم شود، نتایجی که به گفته ی او، 

قابل قبول برای تمامی جناح های سیاسی باشد.
که  است  امیدوار  گفت  همچنان  آلمان  دفاع  وزیر 
انتخابات  نتیجه ی  در  »قوی«  و  »مستحکم«  حکومت  یک 
مذاکرات  بتواند  تا  شود  تشکیل  افغانستان  ریاست جمهوری 

صلح با گروه طالبان را تقویت بخشد.
او همچنان گفت که مردم افغانستان قربانی اصلی مبارزه 
آلمانی  نیروهای  از  شماری  آن  کنار  در  و  بوده  تروریزم  با 
با  افغان  امنیتی  نیروهای  کنار  در  گذشته  سال های  در  نیز 
تروریزم مبارزه کرده و قربانی شده اند. وزیر دفاع آلمان ابراز 
پی  در  مطلوب  نتیجه ی  قربانی های  این  که  کرد  امیدواری 

داشته باشد.
مردم  برای  زندگی  امن  فضای  ایجاد  او،  گفته ی  به 
افغانستان هدف مشترک آلمان و افغانستان است و آنان برای 
که  افزود  او  می کنند.  تالش  مشترک  هدف  این  به  رسیدن 

آلمان از سال های متمادی با افغانستان همکار بوده و خواستار 
ادامه ی همکاری با این کشور است.

در همین حال، رییس جمهور غنی در این نشست خبری 
موضوعات  مورد  در  آلمان  دفاع  وزیر  با  که  گفت  مشترک 
مختلف از جمله همکاری های منطقوی، محیط زسیت و نقش 
زنان و جوانان افغانستان در عرصه های متفاوت زندگی بحث 

و گفت وگو کرده است.
با خانم کارنباور در مورد  آقای غنی همچنان گفت که 
ابعاد مختلف آینده ی افغانستان صحبت کرده است. به گفته ی 
او، آلمان از یک صلح باعزت و پایدار در افغانستان حمایت 
در  که  بوده  کشوری  نخستین  آلمان  که  گفت  غنی  می کند. 
و  به حفظ حقوق  و  داشته  تسهیل کننده  نقش  مفاهمه  ایجاد 
دست آوردهای سال های گذشته ی مردم افغانستان تأکید کرده 

است.
صحبت هایش  از  بخشی  در  غنی  اشرف  رییس جمهور 
مورد  در  را  بزرگ  کنفرانس  سه  کنون  تا  آلمان  که  گفت 
افغانستان  یک  خواستار  همواره  و  کرده  میزبانی  افغانستان 

باثبات و دموکراتیک بوده است.
سال های  در  آلمان  که  کرد  عالوه  همچنان  غنی  آقای 

یافتیم  اطالع  فراوان  تأثر  و  تأسف  با  رییس جمهور: 
عطسه ی  و  خنک  گلیم  دیگر  بار  نامرد  و  سرد  زمستان  که 
پنج هزار  در  که  افغانستان  شریف  ملت  بر  را  سرمازایش 
سال گذشته با بال و بحران مداوم دست وپنجه نرم کرده اند، 
مردم  تمام  برای  ریاست جمهوری  ارگ  است.  گسترده 
افغانستان، به خصوص خانواده هایی که در اثر جنگ و ناامنی 
قادر  بارگاه  از  و  نموده  آرزو  گرم  زمستان  شده اند،  آواره 
الیزال تمنا می کند که پالن های جامع و امکانات همه جانبه 
افغانستان  مردم  و  حکومت  به  زمستان  سپری کردن  برای 
هیچ  از  افغانستان  مردم  که  داریم  کامل  یقین  ما  نماید.  عطا 
تالشی برای پاک نگه داشتن هوا دریغ نمی کنند. به ریاست 
ملی محیط زیست هدایت داده ایم که مدال »سبز کورنی« را 
شایسته  ده ها خانواده ی  به  زمستان  در ختم  تا  بزنند  ضرب 
پسرلی،  وی  دی  تل  پسرلی،  وی  دی  ژوندی  شود.  توزیع 

یشه سین پسرلی.
اما  علی رسوله الکریم.  نصلی  و  نحمده  اجراییه:  رییس 
زمستان  آپارتمان سوز  فرا رسیدن فصل  بعد هم وطنان عزیز 
سابقه  خانه های  در  یا  خیمه  زیر  آن هایی که  به  رسد  را چه 
خدای  اگر  که  داریم  باور  قلب  صمیم  از  می کنند،  زندگی 
نخواسته اقدامات جدی روی دست گرفته نشود از یک طرف 
بی بضاعت  مردم  هوا  آلودگی  دیگر  از طرف  و  هوا  سردی 
افغانستان را سخت فشار خواهد داد. ما امید داریم که مثل 
زمستان سال قبل زمستان امسال هم با تمام سردی و آلودگی  
فضایی اش از کنار مردم ما به خیر گذشته و بس است دیگر. 
هر روز درد تازه و هر روز خون تازه طلب اگر نکند از ما، ما 
به صورت واقعی ممنون می شویم. بدون شک یکی از اهداف 
واالی شهدای جهاد و مقاومت، داشتن یک زمستان ستره و 
گلگون کفن  را  ما  متاسفانه شهدای  اما  بود.  مردم  برای  گرم 
قول  ما  باشند.  تاریک  و  دوداندود  ما  تا زمستان های  کردند 
می دهیم که اگر خدا خواسته باشد، زمستان ها تغییر خواهد 
کرد، مگر این که ذات باری تعالی کدام چیز دیگر مصلحت 
ما  مهربان  هم وطنان  همه ی  آن صورت  در  که  باشد  دانسته 
انشاءاهلل درک خواهند کرد که از توان ما نیست و ما چاره ی 

جز پذیرش نتیجه نداریم.  
اجازه ی جاللت مآب  با  ریاست عمومی محیط زیست: 
رییس صاحب جمهور، ریاست عمومی محیط زیست طبق 
که  می دارد  اعالم  هوا،  آلودگی  میزان  اندازه گیری  آخرین 
کابل هم اکنون در بلور سرطان زایی غرق است که اگر دولت 
اشرف  دکتر  آقای  مدبرانه ی جناب  رهبری  افغانستان تحت 
غنی برای کنترول آالینده های سمی اقدامی نکند، زود باشد 
که دفتر کار آقای غنی را همچون ولسوال های ولسوالی های 
ناامن که اکثراً در کابل اند و از راه دور ولسوالی های ناامن را 
اداره می کنند، در یکی از شهرهای سرسبز کشورهای اروپایی 
عربی  متحده ی  امارات  آسمان خرشت  برج های  از  یکی  یا 

ببینیم. و من اهلل التوفیق. اوضاع واقعا خراب است.
پارلمان: کمیته ی محیط زیست پارلمان گزارش وخامت 
علنی  در جلسه ی  را  دیگر  و چند شهر  کابل  اوضاع جوی 
از  این کمیته  اعضای  روز یک شنبه ی گذشته مطرح کردند. 
وکالیی که احیانًا اعتراض داشتند خواستند که یک بار باقبول 
را  هوا  سینه کش  به صورت  چندبار  و  رفته  بیرون  زحمت 
تنفس کنند. اگر هوا مزه ی سرب می داد یا کاربن اش گلو را 
می سوختاند؛ باید در جلسه رای بر خراب بودن هوا بدهند 
افغانستان  نمایندگان  مجلس  اکنون  شد.  هم  همین طور  که 
قابل  می نماید.  تصویب  آلوده  را  هوا  آرا  مطلق  اکثریت  با 
که  وکیل صاحبان  از  تن   38 جلسه  دراین  که  یادآوری ست 
همین حاال هم تجارت زغال سنگ را دارند غایب بودند یا از 

همان شروع جلسه، غایب شدند.
آمار  که  می دهد  نشان  گزارش ها  صحت عامه:  وزارت 
آب  بدرقم  یا چشم شان  می کنند  سرفه  که  مراجعه کنندگانی  
می دهند روز به روز باال می رود. وزارت صحت عامه با توجه 
شفاخانه های  در  پرسنل  و  جای  کمبود  و  هوا  آلودگی  به 
به  بی کیفیت  دوای  ورود  به  توجه  با  زهم  با  و  موجود 
تردد  هنگام  که  کرده  خواهش  مردم  تمام  از  کشور،  داخل 
جوش  روباه  ُدم  شب  و  کنند  استفاده  ماسک  از  شهر  در 
که  گیاهی  است  روباه  ُدم  بنوشند.  گیالس  یک  نفر  داده 
جوشانده ی آن خاصیت انتی کاربن و انتی سرب دارد و گفته 
آن  گیالس  یک  استراحت  از  قبل  شبانه  آن هایی که  می شود 
روباه  ُدم  می رود  خواب  به  وقتی  شب هنگام  می نوشد،  را 
مجراهای تنفسی شان را شسته و خصوصا خدمات شایانی 
برای قصبه الریه انجام می دهد. شاید به نظر تان شوخی بیاید، 
نهادینه شدن  برای  می توانند  اجتماعی  کاربران شبکه های  اما 
ایموجی  جای  به  همدیگر  به  ماسک،  از  استفاده  فرهنگ 

استفراق، ایموجی ماسک دار بفرستند.
استاد عطامحمد نور: اوضاع مملکت روزبه روز خراب 
نظرداشت  در  بدون  متأسفانه  مردم  از  تعدادی  می شود. 
این شرایط  اوضاع، زغال سنگ می سوزانند که در  وخامت 
اصال الزم نیست. آن ها هم حیات خود را به خطر می اندازند 
هم حیات دیگران را. از نظر من نیروهای امنیتی حق شلیک 
بر کسانی را که زغال سنگ آتش می کنند دارند. کشتن یک 

تعداد برای نجات اکثریت مردم پروا ندارد.

خواهری  چهار  از  خواهر  سه   ،1960 نوامبر   25 در 
لئونیدس  رافائل  دیکتاتوری  علیه  مخفیانه  مبارزات  در  که 
تروخیو در جمهوری دومینیکن مشارکت داشتند به دست 
رژیم این دیکتاتور کشته شدند؛ پاتریا، ماریا ترزا و مینروا 
به قتل رسیدند و خواهر چهارمی، دده، زنده ماند. آن ها به 
خواهران میرابال معروف اند و پس از کشته شدن به نمادی 
در عرصه ی مبارزات مردمی و فمینستی تبدیل شدند. 39 
سال بعد در اواسط اکتوبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل 
میرابال،  خواهران  از  گرامی داشت  به  را  نوامبر   25 متحد، 
زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه  بین المللی  روز  به عنوان 
در سطح  این روز  از  آن، همه ساله،  از  کرد. پس  تصویب 

جهان گرامی داشته می شود.
خشونت علیه زنان که ریشه در تبعیض  جنسیتی دارد، 
راستای  در  جهان  زنان  برای  بزرگ  چالش های  از  یکی 
تعبیر  به  پدیده،  این  است.  جنسیتی  برابری  به  دست یابی 
پومسیل مالمبو انگوکا، مدیر اجرایی امور زنان در سازمان 
ملل متحد، یکی از جدی ترین انواع نقش حقوق بشر است 
چشم پوشی  و  مدارا  درجه ی  بیش ترین  آن،  برابر  در  که 
تبعیض  و  زیان  علیه  خشونت  چالش  می گیرد.  صورت 
جنسیتی در سطح جهان از چنان جدیتی برخوردار است که 
به عنوان هدف پنجم اهداف توسعه ی پایدار 2030 انتخاب 

شده است.
با روز  نیز همزمان  به روال چند سال گذشته، امسال 
جهانی محو خشونت علیه زنان، جنبشی موسوم به »جهان 
و  ابتکار  به  جهان  کشور   70 از  بیش  در  کن«  نارنجی  را 
حمایت سازمان ملل متحد برگزار شده است. این جنبش، 
کارزار 16 روزه ی آگاهی دهی در مورد محو خشونت علیه 
زنان را برگزار کرده است تا به نقل از مدیر اجرایی امور 
زنان سازمان ملل، نشان دهنده ی عزم راسخ این سازمان برای 
روزه ی   16 و  بین المللی  کارزار  باشد.  وضعیت  تغییردادن 
»جهان را نارنجی کن«، از 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با 
خشونت علیه زنان آغاز شده و در 10 دسامبر، روز جهانی 
حقوق بشر پایان می یابد. رنگ نارنجی این کارزار، نمادی 
از خشونت  امید و جهانی عاری  از  پر  آینده ی روشن،  از 
علیه زنان و دختران است. قرار است در جریان این کارزار، 
نقاطی مشهور در سراسر جهان مثل آبشار نیاگارا و عمارت 

شورای اروپا به رنگ نارنجی تزئین شود.
درصد  متحد، 35  ملل  سازمان  آمار رسمی  اساس  بر 
را  جنسی  و  جسمی  خشونت های  تجربه ی  جهان،  زنان 
باالست.  فاحشی  به صورت  افغانستان  آمار در  این  دارند. 
حدود   ،2015 سال  جمعیتی  و  صحی  سروی  اساس  بر 
نوع خشونت  افغانستان، دست کم یک   زنان  از  87 درصد 

اطالعات روز: هواداران تیم انتخاباتی »ثبات و همگرایی« 
در  قوس(   12 )سه شنبه،  دیروز  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به 
والیت شمالی سرپل دست به تظاهرات زده اند. پس از کابل، 
این چهارمین والیتی است که هواداران این تیم در آن دست 

به تظاهرات زده اند.
تظاهرات  که  می گویند  سرپل  والیت  در  محلی  منابع 
دیروز هواداران تیم انتخاباتی »ثبات و همگرایی« مسالمت آمیز 

بوده است.
که  می گوید  سرپل  والی  سخن گوی  امانی،  ذبیح اهلل 
تظاهرات در این والیت از مقر حزب جنبش ملی به رهبری 

عبدالرشید دوستم در مرکز شهر سرپل آغاز شده است.

افغانستان رخ داده و ثبت شده است. سنگسار و سوزاندن 
از  نیم کیلومتری  فاصله ی  در  و  پایتخت  قلب  در  فرخنده 
عایشه  و  ریزه گل  بینی  بریده شدن  ریاست جمهوری،  ارگ 
در فاریاب و ارزگان، سنگسار رخشانه در غور،  بریده شدن 
و  شتم  و  قتل، ضرب  مورد  ده ها  و  زابل  در  تبسم  گلوی 
تجاوز که هرازگاهی، تیتر رسانه ها می شود، بازتاب دهنده ی 
از  است.  افغانستان  در  زنان  علیه  خشونت  شدید  جنون 
افغان،  زنان  علیه  خشونت  از  سطح  این  وجود  با  طرفی، 
پارلمان افغانستان در طول نزدیک به دو دهه  پس از سقوط 
تصویب  را  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  هنوز  طالبان، 
نکرده است. اگرچه این قانون توسط رییس جمهور توشیح 

شده، اما هنوز در ُکد جزا شامل نشده است.
با این که کارزار 16 روزه ی آگاهی دهی برای مبارزه با 
خشونت علیه زنان، جهان را درنوردیده است، اما افغانستان 
خشونت های  میزان  به لحاظ  کشورها  بدترین  از  یکی  که 
نشده  نارنجی  است،  زنان  بر  روانی  و  جسمی  جنسی، 
است. به این مناسبت و برای این هدف مهم، باید کارزار 
رهبران سیاسی،  و  مقامات  برجسته ی  مشارکت  با  وسیعی 
فعاالن اجتماعی و حقوق بشری و رسانه ها دست کم در حد 
جلب توجه افکار عمومی و فراهم شدن حداقل زمینه برای 
گفت وگو در مورد خشونت ها علیه زنان و الزام مبارزه با آن 
به راه می افتاد. برعکس، مباحث انتخاباتی، فضای سیاسی، 
به کام کشیده و مجالی  افغانستان را  اجتماعی و رسانه ای 
نمانده  زنان  علیه  خشونت  محو  کارزار  راه اندازی  برای 
است. رهبران سیاسی، فعاالن اجتماعی و مدنی و رسانه ها 
پیوسته درگیر نزاع های انتخاباتی است و صرفا شبکه ی زنان 
افغان با تنی چند از دختران جوان و فعاالن حقوق زن، با 
تبدیل کردن عکس های نمایه  شان در شبکه های اجتماعی، 
نارنجی«  افغانستان در کارزار جهانی »جهان  نقش و سهم 

را رقم زده اند.
انواع  تکان دهنده ترین  و  شنیع ترین  که  کشوری  در 
خشونت بر زنان رخ می دهد، محیط خانه حامل 97 درصد 
خشونت های رخ داده است و خیابان، اماکن عمومی، محل 
کار و همه جا، محل وقوع خشونت علیه زنان و آزار جنسی 
سیاست مداران،  بی پروایی  از  حجم  این  است.  جنسیتی  و 
مسئولین رسمی و فعاالن اجتماعی و حقوق بشری به چنین 
کارزار جهانی و الزام مبارزه با خشونت علیه زنان، نشان گر 
زنان  علیه  با خشونت  مبارزه  به  افغانستان  بی میلی صریح 
است. چنین روالی، هشدار می دهد که اگر نه شاهد افزایش 
روزافزون خشونت علیه زنان خواهیم بود که دست کم هیچ 
امید و خوش بینی نسبت به کاهش آمار خشونت علیه زنان 

افغانستان وجود ندارد.

انتخابات در والیت بغالن تظاهرات کرده بودند.
و  »ثبات  انتخاباتی  تیم  هواداران  نیز  دوشنبه  روز 
کرده  تظاهرات  تخار  و  فاریاب  والیت های  در  همگرایی« 

بودند.
معترضان در کابل و دیگر والیات از کمیسیون مستقل 
انتخابات خواسته/ می خواهند که به مسیر قانون، طرزالعمل ها 

و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد.
ابطال 300 هزار رأی  این معترضان همچنان خواستار 
»غیربیومتریک و جعلی« هستند، اما یک روز پس از تظاهرات 
کابل، کمیسیون مستقل انتخابات اعالم  کرد که این کمیسیون 

نمی تواند قبل از بازشماری و تفتیش، آرا را باطل کند.

هوای آلوده و نظرهای 
تصفیه شده 

خادم حسین کریمی

افغانستاِن بی اعتنا و بیگانه به جهانی که نارنجی شده است

از سویی هم، محمدفرید حمیدی، 
دادستان کل کشور در این مراسم 
گفت که تنها ترتیب و نافذکردن 
طرزالعمل، قوانین، لوایح و فرمان 
نهادها  باید  بلکه  نیست،  کافی 

آن ها را عملی کند.
مشتری دانش، دادستان تحقیق 
زن  علیه  خشونت  با  مبارزه 
نیز  خود  که  کل  دادستانی  در 
از  استقبال  با  می باشد،  معلول 
امیدوار  می گوید  طرزالعمل  این 
است که این طرح سهولت های 
بیش تری را برای آنان فراهم کند. 

فرخنده  سوزاندن  و  سنگسار 
در  و  پایتخت  قلب  در 
ارگ  از  نیم کیلومتری  فاصله ی 
بریده شدن  ریاست جمهوری، 
بینی ریزه گل و عایشه در فاریاب 
و ارزگان، سنگسار رخشانه در غور،  
بریده شدن گلوی تبسم در زابل و 
ده ها مورد قتل، ضرب و شتم و 
تجاوز که هرازگاهی، تیتر رسانه ها 
جنون  بازتاب دهنده ی  می شود، 
در  زنان  علیه  خشونت  شدید 

افغانستان است.
حمیدی،  محمدفرید  روز:  اطالعات 
قاضی  حلیم،  سیدیوسف  و  کل  دادستان 
رییس جمهور  با  دیداری  در  کشور  القضات 
امنیت کارمندان  تأمین  اشرف غنی خواستار 

نهادهای عدلی و قضایی شده اند.
ارگ  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
ریاست جمهوری به نشر رسیده، آمده است 
که این دیدار شام دو روز پیش )دوشنبه، 11 
مشاور  محب،  حمداهلل  حضور  در  قوس( 
امنیتی  نهادهای  مسئوالن  و  ملی  امنیت 

صورت گرفته است.
به نقل از اعالمیه، دادستان کل و قاضی 
القضات کشور همچنان خواستار توجه بیشتر 

به قطعه ی امنیت قضات شده اند.
گفته  غنی  رییس جمهور  هم،  سویی  از 
است که »دشمنان مخالف حاکمیت قانون در 
کشور اند و همیشه می خواهند تا به نهادهای 

عدلی و قضایی آسیب برسانند.«
همین طور حمداهلل محب، مشاور امنیت 
ملی کشور نیز گفته است که نهادهای امنیتی 
امنیت  تأمین  به خاطر  منظم  طرح  یک  روی 
به  مربوط  تأسیسات   و  دادستان ها  قاضیان، 

نهادهای عدلی و قضایی کار خواهند کرد.

ترور  اخیرا  که  است  حالی  در  این 
در  قضایی  و  عدلی  نهادهای  کارمندان 
یافته  افزایش  کشور  مختلف  بخش های 
در  کل،  دادستانی  معلومات  براساس  است. 
کشور  در  دادستان   18 گذشته  ماه  هشت 

کشته شده اند.

در  حمیدی  محمدفرید  هم،  سویی  از 
»برنامه ی  نشست  در  قوس  چهارم  تاریخ 
حقوقی  نظام  بر  ناامنی ها  تأثیرات  کاهش 
افغانستان« در کابل ناامنی ها را از عامل اصلی 
بود  گفته  دانسته،  جرمی  شبکه های  فعالیت 
که ناامنی تأثیرات مخربی بر ارایه ی خدمات 
کشور  در  قضایی  و  عدلی  نهادهای  توسط 

گذاشته است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه ی کشور نیز 
باندهای  فعالیت  و  ناامنی ها  نشست  این  در 
چالش های  عمده ترین  از  را  »جنایت کار« 

»حکومت داری« در افغانستان دانسته بود.
گروه های  و  باندها  این  او،  گفته ی  به 
نظام  موثر  فعالیت  دولت  مخالف  و  مسلح 
تطبیق  و  کرده  متأثر  نیز  را  قضایی  و  عدلی 
قانون و احکام این نظام ها به رغم تالش ها با 

مشکل مواجه است.

نهادهای عدلی و قضایی خواستار تأمین امنیت کارمندان شان شدند

هواداران »ثبات و همگرایی« در سرپل تظاهرات کردند



جنگ جویان گروه داعش در کشور با کاهش 12 درصد 
نسبت به سال گذشته ی میالدی، به 12.4 درصد رسیده 
یک  به عنوان  جنایت کاران  و  سارقان  فعالیت  اما  است. 
تهدید در کشور از 24.9 درصد در سال گذشته به 37.6 

درصد در سال جاری افزایش یافته است.
از سویی هم، در این ارزیابی که از اشتراک کنندگان 
امنیت محلی شان پرسیده شده،  تأمین کنندگان  در مورد 
توسط  محالت شان  امنیت  که  گفته  آنان  درصد   58.4
پولیس ملی تأمین می شود. این ارقام نشان دهنده ی 11 
درصد در نسبت به رقم 68.9 درصد در سال گذشته ی 
میالدی می باشد. در ارزیابی بنیاد آسیا همچنان فیصدی 
وضعیت  بهبود  در  ارتش  نیروهای  نقش  با  که  افرادی 
امنیتی ابراز موافقت کرده اند، 53.4 درصد خوانده شده 

است.
همچنان تعداد افرادی که قربانی خشونت و یا کدام 
عمل جرمی شده اند از 18.6 درصدر در سال گذشته به 
17.7 درصد در جریان سال جاری کاهش یافته است. 
نوعیت معمول این خشونت ها حمالت فیزیکی از سوی 
اشتراک کنندگان در ارزیابی بنیاد آسیا خوانده شده است.

براساس گزارش این نهاد میزان ترس از مصئونیت 
شخصی نیز در جریان سال جاری سه درصد نسبت به 

سال گذشته افزایش یافته است.
رشد اقتصادی و اشتغال

می دهد  نشان  ارزیابی 
که شهروندان کشور همچنان 
اقتصادی  وضعیت  نگران 
هستند.  خانواده های شان 
پاسخ دهندگان  درصد   54.9
اشتغال  وضعیت  که  گفته اند 
برای خانواده های شان خراب 
 23.9 همچنان  است.  شده 
مصاحبه شوندگان  درصد 
ماهانه ی  درآمد  که  گفته اند 
خانواده های شان کم تر از پنج 
درصد   65.8 و  افغانی  هزار 
درآمدشان  که  گفته اند  دیگر 
افغانی  هزار   20 تا  پنج  بین 

می باشد.
از  بیش تر  طور  همین 
مصاحبه شوندگان  سه چهارم 
گفته اند که مشکالت اقتصادی 
بزرگ ترین مشکل  در کشور 
در  است.  جوانان  برابر  در 
بنیاد  ارزیابی های  گزارش 
آسیا نیز بیکاری از مهم ترین 
نگرانی زنان در کشور خوانده 

شده است.
رسمی  رقم  ارزیابی  این  در  هم،  سویی  از 
از  تنها  بلکه  نشده،  ارایه  کشور  در  بیکاری  میزان 
که  دارند  شغلی  آیا  که  شده  پرسیده  مصاحبه شوندگان 
به  درصد   45.9 افراد  این  میان  از  باشند.  داشته  درآمد 
نحوی در فعالیت های اقتصادی دخیل بوده اند. این رقم 

در سال گذشته 46.3 درصد بود.

توسعه ی و عرضه ی خدمات
وضعیت  که  گفته اند  شرکت کنندگان  درصد   20.2
برق رسانی نسبت به سال گذشته بهتر شده است. در مورد 
تغذیه و دسترسی به خدمات صحی نیز در این گزارش 
به نقل از گفته های 18.4 درصد مصاحبه شوندگان آمده 
است که برنامه ی غذایی شان بهبود یافته است، درحالی که 
در سال 2007 میالدی حدود 31.6 درصد افغان ها از این 

برنامه راضی بودند.
پاسخ دهندگان  درصد   23.2 ارزیابی،  این  براساس 
بهبود  مکاتب  در  آموزشی  کیفیت خدمات  که  گفته اند 
یافته، درحالی که 53.5 درصد آنان فکر می کنند تغییری 
کیفیت  که  است  گفته  اما  درصد   22.7 است.  نیامده 
خدمات آموزشی بدتر شده است. همین طور در گزارش 
بیناد آسیا تأکید شده است که دختران دسترسی کم تری 
براساس  دارند.  پسران  به  نسبت  آموزشی  خدمات  به 
این ارزیابی یک چهارم افرادی که دختران شان به مکتب 

نمی روند، گفته اند دختران نیازی به آموزش ندارند.
حکومت  پاسخ دهندگان:  درصد   65 حکومت داری؛ 

وحدت ملی کارش را خوب انجام داده است
65.7 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که حکومت 
وحدت ملی در پنج سال گذشته کارش را خوب انجام 
داده است. درحالی که در سال گذشته ی میالدی این رقم 
به 59.6 درصد می رسد. این 
مورد  در  همچنان  ارزیابی 
در  حکومت  موفق بودن 
مردم،  زندگی  شرایط  بهبود 
نشان می دهد که 69.3 درصد 
شهروندان کشور، حکومت را 

موفق خوانده است.
اعتماد  مورد  در 
نمایندگان  بر  شهروندان 
درصد   76.3 مجلس، 
گفته اند  مصاحبه شوندگان 
اعتماد  مقننه  نهاد  بر  آنان  که 
اعتماد  طور  همین  دارند. 
به جز  عامه،  نهادهای  باالی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
به  نسبت  نهادها  دیگرها  بر 
سال های گذشته افزایش یافته 

است.
در بخش فساد نیز 81.5 
از  مصاحبه شوندگان  درصد 
مشکل  یک  به عنوان  فساد 
کرده اند.  یاد  کلی  و  عمده 
 67.9 حدود  طور  همین 
نیز  کشور  شهروندان  درصد 
به عنوان یک مشکل  از فساد 

عمده در زندگی روزمره ی شان یاد کرده اند.
مصاحبه شوندگان   29.9 ارزیابی،  این  براساس 
گفته اند که از خدمات موجود برای حل منازعه در کشور، 

ناراض اند.
مشارکت سیاسی

روش های  با  کشور  شهروندان  درصد   65.1

با  مقابله  و  جلوگیری  برای  که  سیاست گذارانی  برای 
افراط گرایی تالش می کنند، مهم است این است که طبق 
یافته ی ما، محرومیت اجتماعی و در حاشیه قرارداشتن 
به لحاظ سیاسی بر اهمیت ارزش های مقدس می افزاید 
و تمایل مردم به جنگیدن و مردن برای این ارزش ها را 

افزایش می دهد.
وظیفه مقدس

مقدس  ارزش های  اصطالح،  این  پیام  رغم  به 
لزوما آن هایی نیستند که در کتب مقدس قید شده اند. 
خانواده  دین،  با کشور،  مرتبط  می توانند  ارزش ها  این 
تعریف  را  هویت  که  یا جمعی  ارزش شخصی  هر  و 
می کند، باشند. پژوهش های قبلی با تمرکز بر جمعیت 
بومی امریکای شمالی، مایاها، فلسطین و اسرائیل نشان 
سر  بر  مذاکره  یا  معامله  به  تمایلی  آن ها  که  می دهد 
پای  وقتی  آن ها  برای  ندارند.  مقدس شان  ارزش های 
پیامد،  هزینه،  باشد،  میان  در  مقدس شان  ارزش های 
خطر و پاداش ـ همه ی انگیزه هایی که تئوری اقتصادی 
و سیاسی کالسیک بر آن ها متکی است ـ اهمیت ندارد. 
آن ها  اما  هستند  مقدس  ارزش های  دارای  مردم  اکثر 
می گیرند،  قرار  تهدید  مورد  ارزش ها  این  وقتی  فقط 
از قداست شان آگاه می شوند. مردم ارزش های مقدس 
خود را تغییرناپذیر می دانند. آن ها به راحتا با کسانی که 
در این ارزش ها شریکند، همکاری می کنند و به راحتی 
وارد  نمی دانند،  از خود  را  ارزش ها  این  که  کسانی  با 

جنگ می شوند.
و  مقدس  ارزش های  بین  رابطه  آزمایش  برای 
جنگ جویان  با   2016 و   2015 سال  در  ما  خشونت، 
جنگ جویان  همچنین  و  بودند  شده  اسیر  که  داعش 
ارتش  اعضای  )پ ک ک(،  کردستان  کارگران  حزب 
عراق و شبه نظامیان سنی مذهب عرب مصاحبه کردیم 
و نظر آن ها را گرفتیم. ما از این جنگ جویان خواستیم 
تا ارزش های مهم خود را مشخص کنند و با پرسیدن 
مادی  منافع  برابر  در  ارزش ها  این  از  آن ها  آیا  این که 
ارزش ها  این  نسبی  قدرت  خیر،  یا  می کشند  دست 
از  امتناع مطلق  ارزیابی خود  در  ما  ارزیابی کردیم.  را 
معامله بر سر ارزشی را به نشان دهنده ی مقدس بودن آن 
ارزش در نزد مصاحبه شونده مدنظر گرفتیم. ما دریافتیم 
پ ک ک  ُکرد  جنگ جویان  و  داعش  جنگ جویان  که 
-حزبی که ایاالت متحده آن را یک سازمان تروریستی 
می داند- نسبت به سربازان ارتش عراق یا شبه نظامیان 
که  را  هدفی  بودند  متمایل  بیش تر  عرب،  سنی مذهب 
جنگ جویان  برای  )خالفت  می جنگیدند  خاطرش  به 
داعش و کردستان مستقل برای پ  ک ک( مقدس بدانند. 
عالوه براین، جنگ جویان داعش و مبارزان ُکرد نسبت 
به سایر شبه نظامیان ابراز تمایل بیش تری برای جنگیدن 
کردند. برخی از آن ها حتا گفتند که برای دفاع از اهداف 
و  خانه  از  دست  حاضرند  مقدس شان  ارزش های  و 
خانواده ی خود بردارند. ما طی پژوهش متوجه شدیم 
قربانی  حد  این  تا  حاضرند  واقعا  آن ها  از  برخی  که 

بدهند.
به  که  ُکرد  مبارزان  و  داعش  جنگ جویان  برای 
از  مهم تر  معنوی  قدرت  دادند،  پاسخ  ما  پرسش های 
بود.  تسلیحات  یا  انسانی  نیروی  مانند  مادی  قدرت 
آن ها نشان دادند که حاضرند به میدان جنگ برگردند، 
داشتند.  ایمان  هدف شان  مقدس بودن  به  آن ها  زیرا 

آن ها احساس  بلکه  نبود،  آن ها عقالنی  این محاسبه ی 
می کردند -چیزی شبیه به غریزه- که این وظیفه  ی  شان 
است. یک مبارز ُکرد نظرش را در مورد داعش چنین 
بیان کرد: »آن ها حاال ضعیف هستند زیرا منابع شان به 
را  نبرد  اگر  حتا  آن ها  جنگ جویان  اما  رسیده  مصرف 

ببازند، حاضر به عقب نشینی نیستند.«
مقدس؛ دایمی یا غیر دایمی؟

ما با ایجاد رابطه بین ارزش های مقدس و تمایل 
به جنگیدن، در پی یافتن این بودیم که آیا خود قداست 
انطعاف پذیری داشته است  قابلیت   تا حال نرم بوده و 
یا خیر. ما در پی پاسخ به این سوال بودیم که آیا یک 
ارزش غیرمقدس می تواند روزی مقدس شود یا خیر )و 
برعکس آن(؟ با توجه به پیوند بین ارزش های مقدس 
می تواند  قداست  مرزهای  تغییر  امکان  خشونت،  و 
پیشین نشان می داد که  باشد. پژوهش های  بسیار مفید 
می کند  تشدید  را  افراطی  رفتار  اجتماعی  محرومیت 
ما  بنابراین  می دهد.  افزایش  را  رادیکال شدن  خطر  و 
چنین  آیا  کند  بررسی  که  کردیم  طراحی  را  پژوهشی 
محرومیتی می تواند دلبستگی افراد به ارزش های مقدس 
می تواند  محرومیتی  چنین  آیا  خیر؛  یا  کند  تقویت  را 
باعث شد که آن ها به ارزش های  شان که قبال غیرمقدس 
آزمایش  یک  این  خیر.  یا  بخشند  قداست  بودند، 
شرکت کنندگان  آن  در  که  بود  مرحله ای  دو  اجتماعی 
تمایل  از خود  که  اسپانیا  بارسلونای  ساکن  مرد   38 ـ 
جهادگرایی  با  مرتبط  اقدامات خشونت آمیز  اجرای  به 
نشان داده بودند ـ موافقت کردند که به سواالت پاسخ 
دهند، به صورت مجازی توپ بازی کنند و اجازه دهند 

مغزشان اسکن شود.
مورد  در  شرکت کنندگان  از  ما  اول،  مرحله  در 
ما  نیز  مورد  این  در  پرسیدیم.  ارزش های شان  قداست 
شرکت کنندگان  تمایل  میزان  به  توجه  با  را  ارزش ها 
رتبه بندی  مادی،  سود  ازای  در  آن  سر  بر  معامله  به 

از  کردیم  رتبه بندی  ما  که  ارزشِی  گزاره های  کردیم. 
تصاویر ممنوع حضرت محمد تا جلوگیری از ازدواج 
هم جنس گرایان و لزوم پوشیدن حجاب برای زنان را 
در بر می گرفت. با این که اکثر شرکت کنندگان ممنوعیت 
ازدواج  از  و جلوگیری  محمد  تصویر حضرت  پخش 
ولی  می دانستند  مقدس  ارزش های  را  هم جنس گرایان 
برای  پوشیدن حجاب  لزوم  آن ها در مورد  از  تعدادی 

زنان نیز همین حس را داشتند.
آزمایشی  بازی  شرکت کنندگان  دوم،  مرحله  در 
نام های  که  دیگر  بازیکنان  مقابل  در  را  »سایبربال« 
نیمی  بازی،  جریان  در  دادند.  انجام  داشتند،  اسپانیایی 
توپ  پاس دادن  از  ناگهانی  طور  به  شرکت کنندگان  از 
شرکت کنندگان  همه ی  بازی،  از  پس  شدند.  محروم 
برای  جنگیدن  برای  تمایل شان  درباره  سواالتی  به 
حفظ ارزش هایی که قبال بحث شده بود، پاسخ دادند 
آن ها  از  وقتی  شد.  اسکن  آن ها  مغز  زمان  عین  در  و 
»گوروس  شد،  پرسیده  مقدس  ارزش های  درباره 
شرکت کنندگان  همه ی  تحتانی«  چپ  سمت  فرونتال 
فعالیت های بیش تری را از خود نشان دادند. گوروس 
است  مغز  از  ناحیه ای  تحتانی  چپ  سمت  فرونتال 
شرکت کنندگان  دارد.  ارتباط  غیرعقالنی  تفکر  با  که 
دخیل در بازی و شرکت کنندگانی که ناگهان از بازی 
خاطر  به  مردن  برای  یک سان  طور  به  شدند،  محروم 
که  امری  کردند،  تمایل  ابراز  مقدس شان  ارزش ها ی 
نشان می دهد تجزیه و تحلیل سنتی سود و زیان عامل 
در  از شرکت کنندگان  وقتی  است.  نبوده  آن ها  واکنش 
مورد ارزش های غیرمقدس سوال شد، اسکن مغز آن ها 

حاکی از پاسخ های سریع تر و ژرف نگرانه بود.
با این حال در پایان در ارزیابی بین گروهی که از 
ادامه  بازی  به  که  گروهی  و  بودند  محروم شده  بازی 
از  پدیدار شد. وقتی  تفاوت های آشکاری  بودند،  داده 
در  بودند،  شده  محروم  بازی  از  که  شرکت کنندگانی 

)داعش(  اسالمی  دولت  وقتی   2014 سپتامبر  در 
»اداره کننده  کلپر«،  »جیمز  بود،  خود  قدرت  اوج  در 
اذعان کرد که واشنگتن  ایاالت متحده  اطالعات ملی« 
اراده ی این گروه تروریستی برای جنگیدن را دست  کم 
»ما ویت کنگ  به واشنگتن پُست گفت:  او  بود.  گرفته 
و ویتنام شمالی را دست  کم گرفتیم و در ارزیابی اراده 
ویتنام جنوبی زیاده روی کردیم. حاال ما دولت اسالمی 
را دست  کم گرفتیم و در مورد توانایی نبرد ارتش عراق 
مبارزه  ادامه  برای  اراده  پیش بینی  به  این  کردیم...  غلو 

خالصه می شود که امری سنجش ناپذیر است.«
محققان و سیاست گذاران دیری ست به دنبال این 
هستند که مشخص کنند چه چیزی باعث می شود مردم 
در مواقع دشوار به جنگیدن ادامه دهند و در صورت 
لزوم جان خود را برای هدف خود فدا کنند. توضیحات 
بر  متمرکز  یا  عقالنی  انتخاب  تئوری  برپایه ی  سنتی 
ناهنجاری های ذهنی، چندان نتوانسته  انگیزه ی اعضای 
جنبش های شورشی تندرو را از جنگ و جهاد توضیح 
دهند. با این حال کلپر اشتباه می کرد که می گفت اراده 
براساس  واقع،  در  است.  سنجش ناپذیر  مبارزه  برای 
پیش بینی  می توان  روانی  و  فرهنگی  عوامل  از  ترکیبی 
است.  مردن  و  جنگیدن  به  حاضر  کسی  چه  که  کرد 
افراد  که  می دهد  نشان  انسان  مغز  مورد  در  تحقیقات 
وقتی می بینند ارزش های مقدس شان، یعنی ارزش هایی 
خاطر  این  به  و  می کند  تعریف  را  آن ها  هویت  که 
نمی توانند بر سر آن معامله کنند، در معرض تهدید قرار 

دارد، می جنگند.
جنگ جویان  رفتار  مورد  در  مطالعات  سلسله  در 
خط مقدم در عراق و مطالعات در مورد مغز افراط گرایان 
»آرتیس  تحقیقاتی  تیم های  اسپانیا،  در  خودخوانده 
آکسفورد  دانشگاه  هستم،  آن  عضو  من  که  انترنشنال« 
انگیزه ی  که  دریافتند  همکار  دانشگاه های  سایر  و 
جمله  از  پرهزینه  فداکاری های  به  مایل  که  کسانی 
مقدس  ارزش های  از  ناشی  هستند،  مردن  و  جنگیدن 
این  که  می دهد  نشان  مطالعات  این  یافته های  است. 
آنچه  می کنند.  اجتناب  و ژرف نگری  استدالل  از  افراد 

صفحه ویـژه جـوانان
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جلیل رونق

فارن افرزـ  اسکات اتران

مترجم: جلیل پژواک

برای آزمایش رابطه بین ارزش های 
مقدس و خشونت، ما در سال 
2015 و 2016 با جنگ جویان داعش 
که اسیر شده بودند و همچنین 
جنگ جویان حزب کارگران 
کردستان )پ ک ک(، اعضای ارتش 
عراق و شبه نظامیان سنی مذهب 
عرب مصاحبه کردیم و نظر آن ها 
را گرفتیم. ما از این جنگ جویان 
خواستیم تا ارزش های مهم خود را 
مشخص کنند و با پرسیدن این که 
آیا آن ها از این ارزش ها در برابر 
منافع مادی دست می کشند یا 
خیر، قدرت نسبی این ارزش ها را 
ارزیابی کردیم.

کسانی که به دنبال جلوگیری 
یا مقابله با افراط گرایی هستند 

به جای به چالش کشیدن 
ارزش های مقدس بهتر است 
این ارزش ها را بپذیرند و در 
عین حال تفسیرهای بدیل 

را در مورد معانی و ماهیت 
آن ها ارائه دهند. مبلغان 

سلفی با استفاده از استدالل 
ضد خشونت قرآنی در تفاسیر 
راه های دفاع از اسالم، تا حدی 

در این راه موفق بوده اند و 
افرادی را که قرار بود انتحاری 

کنند، از کارشان بازداشتند.

روزبه روز  کابل  در  آب  کمبود 
بسیاری  در  می شود.  جدی تر 
دسترسی  پایتخت  نقاط  از 
وجود  آب  شبکه  سیستم  به 
ناگزیرند  آن  ساکنان  و  ندارد 
آب  عمیق،  چاه های  کندن  با 
کنند؛  تأمین  را  نیازشان  مورد 
باید  روزبه روز  که  چاه هایی 

عمیق تر شود.

می دهد  نشان  افغانستان  در  تحقیق  یک  یافته های 
که میزان افرادی که به حرکت کشور در مسیر درست 
میالدی  گذشته ی  سال  در  درصد   32.8 از  باورمندند، 
یافته  افزایش   2019 سال  در  درصد   36.1 به   )2018(
است. با این حال اما 58.2 درصد دیگر شهروندان به این 

باورند که کشور در مسیر نادرست پیش می رود.
در گزارشی که دیروز )سه شنبه، 12 قوس( از سوی 
از جمع 36.1  که  است  آمده  نشر رسید،  به  آسیا  بنیاد 
افرادی که خوش بین به آینده ی کشورند، 55.7  درصد 
امنیت عنوان  بهبود  آنان دلیل خوش بینی شان را  درصد 
بازسازی،  آنان  دیگر  درصد   48.6 همچنان  کرده اند. 
ساخت وساز و زیربناها را دلیل این خوش بینی دانسته اند. 
زنان و وضعیت  بهبود حکومت داری، وضعیت حقوق 
باورمندی  دالیل  دیگر  از  ارزیابی  این  در  اقتصادی 
درست  سمت  به  کشور  حرکت  به  نسبت  شهروندان 

خوانده شده است.
همچنان از جمع 58.2 درصد کسانی که فکر می کنند 
کشور در مسیر نادرست پیش می رود، 74.7 درصد این 
افراد دالیل آن را افزایش ناامنی ها دانسته اند. متباقی دالیل 
بدبینی شان را نسبت به حرکت کشور در مسیر نادرست، 
خدمات،  و  زیربناها  نبود  حکومت داری،  بد  وضعیت 

مداخله ی خارجی ها و بی عدالتی عنوان کرده اند.
این ارزیابی بنیاد آسیا براساس مصاحبه با 17 هزار 
و 812 نفر که باالتر از 18 سال سن دارند، در 34 والیت 
کشور تهیه شده است. این مصاحبه ها که در تاریخ 20 
سرطان تا 16 اسد تهیه شده است، با یک هزار و 882 
با 15 هزار و 930 به صورت  نفر به صورت توافقی و 
تصادفی انجام شده است. از میان اشتراک کنندگان 75.1 

درصد آنان را روستایی و 24.9 درصد آن شهری اند.
به  میالدی(   2004( پیش  سال   15 از  آسیا  بنیاد 
افغانستان نظرسنجی نشر کرده  این طرف همه ساله در 
چون  شاخص های  نهاد  این  امسال  ارزیابی  در  است. 
عرضه ی  و  توسعه  اشتغال،  و  اقتصادی  رشد  امنیت، 
روحیه ی  سیاسی،  مشارکت  حکومت داری،  خدمات، 
ملی، دسترسی به اطالعات و رسانه ها، وضعیت زنان در 
جامعه، مسأله ی مهاجرت، صلح و انتخابات بررسی شده 

است.
گفت وگوهای صلح؛ 88.5 درصد افغان ها از تالش های 

صلح حمایت می کنند
درصد   88.5 آسیا  بیناد  ارزیابی های  براساس 
صلح  برای  تالش ها  از  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان 
افغانستان »به صورت کامل و یا هم تا اندازه ای« حمایت 
می کنند. 9.7 درصد دیگر آنان با تالش ها در مورد صلح 
دالیل  افراد  این  از  نیمی  حدود  در  کرده اند.  مخالفت 
مخالفت شان را با تالش های صلح ارایه نتوانسته و متباقی 
افغانستان  به نحوی گفته اند که وضعیت جنگ در  هم 
بدتر می شود و گروه طالبان و حکومت پاکستان صلح را 

در افغانستان نمی خواهند.
بنیاد آسیا نشان می دهد که  ارزیابی  از سویی هم، 
65 درصد شهروندان کشور از مصالحه میان حکومت 
افغانستان و گروه طالبان حمایت می کنند. براساس زون 
نیز اکثریت افرادی که خواستار این مصالحه اند، مربوط 
به زون جنوب غرب کشور می شود. اما مصاحبه شوندگان 
کم ترین  در  که  گفته اند  ارزیابی  این  در  مرکزی  مناطق 

میزان به امکان پذیری این مصالحه باور دارند.
در این ارزیابی همچنان از اشتراک کنندگان پرسیده 
شده است که چه چیزی به نظر آنان در روند صلح باید 
حفظ شود، 54.7 درصد آنان اما در پاسخ حفظ قانون 
اساسی فعلی را در این روند مهم خوانده اند. حفظ یک 
حکومت قوی مرکزی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات در 

روند مصالحه از دیگر پاسخ های آنان می باشد.
از  میزان آگاهی شان  از مصاحبه شوندگان در مورد 
روند صلح نیز پرسیده شده که بیش تر از سه بر چهار 
مردم )77.4 درصد( گفته اند که آنان از مراحل این روند 
آگاهی دارند. همین طور 48.6 درصد اشتراک کنندگان 
نمایندگی  آنان  از  صلح  گفت وگوهای  در  که  گفته اند 
شده است و حدود یک چهارم این افراد از فراهم سازی 
کمک، کار و مسکن برای عناصر ضدحکومتی متمایل به 

ادغام شدن در جامعه، ابراز موافقت کرده اند.
»طالبان عامل بیش تر ناامنی ها است«

از مجموع نزدیک شرکت کننده ها در این ارزیابی، 
36.4 درصد آنان گفته اند که امنیت محالت شان توسط 
گروه های ضدحکومتی برهم می خورد. 68.9 درصد این 
ناامنی ها به گروه طالبان نسبت داده شده است. براساس 
ارزیابی بنیاد آسیا، طالبان در صدر عامالن ایجاد ناامنی ها 

در شهرها و روستاها قرار گرفته است.
فعالیت  از  ناشی  تهدیدات  که  گفته  نهاد  این 

دموکراسی ابراز رضایت کرده اند که این رقم یک افزایش 
به سال گذشته ی میالدی نشان  را نسبت  سه درصدی 
می دهد. همین طور میزان افرادی که فکر می کنند روی 
ولسوالی ها  و  والیت ها  در  محلی  حکومت  تصامیم 
 54.2 به  گذشته  سال  در  درصد   52.9 از  تأثیرگذارند 

درسال جاری افزایش یافته است.
از سویی هم 57.4 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که 
با رهبران دینی باید در سیاست مشورت شود که نسبت 

به سال گذشته این رقم، سه درصد کاهش یافته است.
مهاجرت

تمایل به مهاجرت در سال جاری از 36.8 درصد 
در سال گذشته به 37.9 درصد افزایش یافته که ناامنی 
داخلی معمولی ترین دلیل آن خوانده شده است. همچنان 
براساس ارزیابی بیناد آسیا، بودن یکی از اعضای خانواده 
نیز در خارج از کشور روی تمایل به مهاجرت تأثیرگذار 

می باشد.
که  این  مورد  در  مصاحبه شوندگان  درصد   75.1
که  گفته اند  بکنند،  باید  چه  آنان  ماندن  برای  حکومت 

وضعیت امنیتی را بهبود بخشند.
دسترسی به اطالعات و رسانه ها؛ دریافت اطالعات از 

تلویزیون روبه افزایش است
براساس ارزیابی بیناد آسیا 69.5 درصد شهروندان 
کشور از طریق شبکه های تلویزیونی اخبار و معلومات 
 11.2 افزایش  یک  که  آورده اند  به دست  را  روزمره 
می دهد.  نشان  میالدی   2013 سال  به  نسبت  درصدی 
همچنان 57.3 درصد کل مصاحبه شوندگان گفته اند که 
 14.4 می شنوند.  رادیو  طریق  از  را  اخبار  و  معلومات 
انترنت  از  نیز گفته اند که  این مصاحبه شوندگان  درصد 

به عنوان منبع اخبار و اطالعات شان استفاده می کنند.
زنان در جامعه؛ برقع هنوز مناسب ترین پوشش برای 

زنان است
براساس این ارزیابی، 32.1 درصد مصاحبه شوندگان 
گفته اند که برقع مناسب ترین پوشش در فضای عمومی 
می باشد. همچنان مصاحبه شوندگان پس از برقع، نقاب، 
چادر و حجاب چسپ را بهترین پوشش در اماکن عمومی 
دانسته اند. حجاب آزاد و بدون روسری کم ترین طرفدار 
در  میان مصاحبه شوندگان  در  که  دارد  افغانستان  در  را 
این ارزیابی، 0.7 درصد آنان حجاب آزاد را پسندیده اند.
زنان  دسترسی  ارزیابی،  این  براساس  همین طور 
میان  »از  است:  یافته  کاهش  نیز  عدلی  خدمات  به 
پاسخ دهندگانی که دعوا داشته، 25.2 درصد آنان گفته 
جهت حل دعواشان به ریاست حقوقی مراجعه کرد که 

نظر به 27 درصد در سال گذشته، افزایش یافته است.«
گفته  آسیا  بنیاد  ارزیابی  در گزارش  از سویی هم، 
شده است که اکثریت مصاحبه شدگان نقش های فرضی 
بزرگ و مهم را برای زنان مناسب ندانسته اند. همین طور 
 86.6 زنان،  برای  برابر  آموزش  فرصت های  بخش  در 
درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که باید این فرصت ها 
برابر باشد. همچنان براساس این گزارش، میزان موافقان 
کار زنان در بیرون از خانه به بلندترین سطح خودش در 
افغانستان رسیده است که 76 درصد پاسخ دهندگان کار 
این  تأیید کردند. درحالی که  را  از خانه  بیرون  زنان در 
رقم در سال گذشته ی میالدی، به 70.3 درصد می رسید.

فعالیت  سطح  شد،  پرسیده  مقدس  ارزش های  مورد 
گوروس فرونتال سمت چپ تحتانی  مغزشان حتا در 
مقایسه با افرادی که به بازی ادامه داده بودند، بیش تر 
ارزش های  مورد  در  این که صحبت  آن  از  مهم تر  شد. 
غیرمقدس به اندازه صحبت در مورد ارزش های مقدس، 
سطح فعالیت گوروس فرونتال سمت چپ تحتانی مغز 
شرکت کنندگان را متاثر می کرد. شرکت کنندگانی که از 
مردن  و  برای جنگیدن  بودند  گذاشته شده  کنار  بازی 
از  بیش تری  تمایل  نیز  ارزش های شان  حفظ  خاطر  به 
می رسد  نظر  به  دیگر،  عبارت  به  دادند.  نشان  خود 
ارزش های  که  می شود  باعث  اجتماعی  محرومیت  که 
غیرمقدس هم به لحاظ فعالیت مغزی و هم به لحاظ 
تمایل به جنگیدن و مردان برای محافظت از آن ها، از 

ارزش های مقدس تقلید کنند.
نه ارزش، نه مشکل

جنگیدن  برای  اراده  از  ابهام زدایی  با  ما  پژوهش 
کمک می کند که دیگر ایاالت متحده در آینده شورشیان 
شدیدا با انگیزه را دست کم نگیرد. با این حال بزرگ ترین 
نتایج عملی یافته های ما، اهمیت دادن به تالش ها برای 
جلوگیر و مقابله با رادیکال شدن است. اکثر دولت ها در 
اروپا و امریکای شمالی سیاست هایی را اتخاذ کرده اند 
که برپایه تئوری انتخاب منطقی می باشد. این سیاست ها 
تاوان و مجازات را به عنوان وسیله ای برای بازداشتن 
کار  به  ارزش ها ی شان  براساس  عمل  از  افراط گرایان 
مغز  مطالعه  و  ما  بررسی ها  که  همان طور  اما  می گیرد. 
ناشی  انگیزه ی شان  که  افرادی  داد،  نشان  افراط گرایان 
از ارزش های مقدس شان است بیش تر احتمال دارد که 
در برابر تحلیل منطقی سود و زیان عمل شان، مقاومت 
از  جلوگیری  جای  به  »عقالنی«  سیاست های  کنند. 
تلقی  سیاست هایی  عنوان  به  است  ممکن  رادیکالیسم 
شوند که به لحاظ اخالقی ظالمانه است، نتیجه عکس 
ارزش های  به  نسبت  رادیکال  تعهدهای  و  می دهد 

مقدس را تقویت می کند.
چرا  این که  توضیح  به  همچنین  ما  پژوهش 
ایدیولوژی های  جایگزینی  یا  تغییر  برای  تالش ها 
کمک  است،  داشته  اندکی  تأثیر  کل  در  خشونت آمیز 
»مرکز  پژوهش گران  قول  به  که  تالش هایی  می کند. 
بلفر« در دانشگاه هاروارد، »تأکیدشان بر حقایق به جای 
امور خارجه  وزارت  توصیه  طبق  یا  است  پروپاگاندا« 
»مبتنی  استدالل های  به  که  تالش هایی  متحده،  ایاالت 
است  بعید  می دهد،  اولویت  محور«  داده  و  شواهد  بر 
که فکر مردم را در مورد ارزش هایی که ذاتا در برابر 
محاسبه منطقی یا عقالنی مقاومت می کنند، تغییر دهد.

با  مقابله  یا  جلوگیری  دنبال  به  که  کسانی 
افراط گرایی هستند به جای به چالش کشیدن ارزش های 
مقدس بهتر است این ارزش ها را بپذیرند و در عین حال 
تفسیرهای بدیل را در مورد معانی و ماهیت آن ها ارائه 
دهند. مبلغان سلفی با استفاده از استدالل ضد خشونت 
در  تا حدی  اسالم،  از  دفاع  راه های  تفاسیر  در  قرآنی 
این راه موفق بوده اند و افرادی را که قرار بود انتحاری 
کنند، از کارشان بازداشتند. این استراتژی مستلزم تعامل 
نه فقط کار  با شبکه های اجتماعی واقعی است  عمیق 
در قلمرو ایده ها. اما اگر بتوان یک نفر را متقاعد کرد 
که برای محافظت از ارزش های مقدسش، مسیر کم تر 
خشونت آمیز را دنبال کند، دیگران نیز ممکن است از 

وی پیروی کنند.
با این حال، بهترین رویکرد ضدتروریسم این است 
بالقوه خطرناک  ارزش های جدید و  تبدیل شدن  از  که 
به  کار  این  شود.  جلوگیری  مقدس،  ارزش های  به 
نوبه ی خود مستلزم مبارزه با نوعی محرومیت اجتماعی 
آسیب پذیر  در حال حاضر جمعیت  که  است  گسترده 
که  افرادی  اگر  اند.  آن  دچار  متحده  ایاالت  و  اروپا 
احتمال می رود در آینده تندرو شوند، اصول و باورهای 
آن وقت  بدانند،  مقدس  خود  جهان بینی  در  را  کمتری 
ارزش مقدس کمتری خواهند داشت که بخواهند برای 

آن بجنگند و بمیرند.

»بیش از ۵۸ درصد افغان ها فکر می کنند چرا تروریستان از مرگ نمی ترسند؟
کشورشان در مسیر نادرست پیش می رود«

- این ادعا که قدرت را تنها 
پنجشیری ها در صفوف ما 
به دست دارند چیزی نیست جز 
تبلیغات منفی منتشرشده توسط 
دشمنان ما از جمله پاکستانی ها 
و حزب اسالمی در دوران قبل و 
امروز طالب ها. در والیات مرکزی، 
کریم خلیلی در کنار برادران 
شیعه ی ما مبارزه می کند و در 
آن جا هیچ پنجشیری ای وجود 
ندارد. در شمال، جنرال دوستم -که 
ازبک است-، استاد عطا، محقق و 
دیگران حضور دارند.

- در فرانسه شما توجه افکار 
عمومی را جلب کرده اید؛ نظر شما 

درباره ی نقش جمهوری فرانسه 
چیست؟ 

- ما امیدواریم که فرانسه، کشوری 
که همیشه در طول تاریخ مدافع 

حقوق بشر و حقوق زنان بوده 
است، مسئولیتی را در قبال 

مشکالت افغانستان به عهده گیرد 
و ماهیت واقعی رژیم طالبان 

-رژیمی که دشمن حقوق بشر و 
حقوق زنان است- را بشناسد. 

اگر سیاست فرانسه در قبال 
طالبان و متحدان آن ها  فعال تر 

شود، ممکن است ]سیاست[ 
پاکستانی ها بهتر شود... .

ارزیابی های  براساس 
درصد   88.5 آسیا  بیناد 
گفته اند  مصاحبه شوندگان 
صلح  برای  تالش ها  از  که 
افغانستان »به صورت کامل 
و یا هم تا اندازه ای« حمایت 
دیگر  درصد   9.7 می کنند. 
مورد  در  تالش ها  با  آنان 
صلح مخالفت کرده اند. در 
افراد  این  از  نیمی  حدود 
را  مخالفت شان  دالیل 
ارایه  صلح  تالش های  با 
به  متباقی هم  و  نتوانسته 
نحوی گفته اند که وضعیت 
بدتر  افغانستان  در  جنگ 
و  طالبان  گروه  و  می شود 
را  پاکستان صلح  حکومت 

در افغانستان نمی خواهند.
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این گروه کار خود را در سال 2013 آغاز کرد و عمدتا در مناطقی فعال 
می کرد که هدف بمباران و گلوله باران نیروهای دولتی سوریه یا روسیه قرار 

می گرفت.
کاله سفیدها کار خود را در سال 2013 با جذب داوطلبان شروع کرد

در اوج فعالیتش حدود سه هزار عضو داشت که شامل نانوا، خیاط، نجار، 
برقکار و سایر حرفه ها می شود

این گروه اعالم بی طرفی کرده و می گوید هیچ وابستگی سیاسی ندارد و 
جنگ زدگان همه طرف های درگیری را نجات می دهد

کاله سفیدها در سال 2016 نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بودند

مژرار،  ال  جیمز  جسد  است  حاکی  ترکیه  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
بنیان گذار بریتانیایی گروه »دفاع مدنی سوریه« یا »کاله  سفیدها«، در خانه اش 

در استانبول ترکیه پیدا شده است.
خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از یکی از همسایه های آقای مژرار 
او  مرگ  از  هم  ترکیه  رسانه های  و  کرده  منتشر  دیپلمات  همین طور یک  و 

گزارش داده اند.
بنابراین گزارش ها جسد جیمز ال مژرار، صبح روز دوشنبه 11 نوامبر )20 
عقرب( در خانه اش در محله بی اوغلو در مرکز شهر استانبول پیدا شده است.

رویترز به نقل از یک دیپلمات خبر داده که علت مرگ او هنوز مشخص 

نیست، اما بعضی رسانه ها گزارش داده اند که آقای مژرار از بالکن آپارتمانش 
به پایین پرت شده است.

به گزارش بی بی سی فارسی، فعالیت کاله سفیدها به عنوان یک گروه امداد 
سوی  از  متفاوتی  واکنش های  با  گذشته  سال های  طی  سوریه  در  نجات  و 

کشورهای مختلف روبه رو بوده است.
سوریه،  رییس جمهور  اسد،  بشار  حکومت  مخالفان  و  غربی  کشورهای 
عمدتا از این گروه حمایت کرده اند اما دولت سوریه و متحدانش مانند روسیه 
این گروه را به فعالیت های جاسوسی و ارتباط با »گروه های تروریستی« متهم 

کرده اند.

»جسد بنیان گذار کاله سفیدهای سوریه در استانبول پیدا شد«

رییس پیشین پارلمان عراق: نفوذ ایران به پایان می رسد
پارلمان  پیشین  رییس  نجیفی،  اسامه  روز:  اطالعات 
حکومت  »توسعه طلبانه«  تالش های  به  اشاره  با  عراق، 
ایران در منطقه خاورمیانه، اعالم کرد:  جمهوری اسالمی 
طول  به  مدتی  برای  هم  اگر  حتا  عراق  در  ایران  »نفوذ 

انجامد، پایان خواهد پذیرفت.«
با  در گفت وگو  نجیفی  اینترنشنال،  ایران  به گزارش 
شبکه های العربیه و الحدث که روز روز سه شنبه 12 قوس، 
دخالت  عراق  داخلی  امور  در  »ایران  گفت:  شد،  پخش 
می کند و در این راستا اجازه نخواهد داد که نفوذ آن در 

عراق تضعیف شود«.
او تالش های »توسعه طلبانه« ایران در کشورهای عربی 
را به منظور »احیای امپراطوری خود در منطقه« خواند، اما 

گفت: »این ]تالش ها[ هم اکنون در عراق، لبنان و یمن با 
شکست مواجه شده است.«

که  است  حالی  در  عراقی  سیاستمدار  این  اظهارات 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا نیز گفته که اعتراض علیه 
نفوذ ایران، وجه مشترک اعتراض های کنونی در عراق و 
لبنان است. همچنین این اظهارات در حالی است که طی 
هفته گذشته، دو بار به کنسولگری ایران در نجف حمله 

شد و این کنسولگری به آتش کشیده شد.
پیشتر آیت اهلل علی سیستانی، خواستار آن شده بود که 
»هیچ کس، گروه یا طرفی با جهت گیری خاص، یا بازیگر 
منطقه ای یا بین المللی نباید بر اراده عراقی ها غلبه کرده یا 

اراده اش را بر آن ها تحمیل کند.«

جمهوری اسالمی ایران متهم است که پس از سقوط 
صدام حسین، از طریق برخی از سیاستمداران شیعی عراق، 
در تالش برای گسترش و حفظ نفوذ خود در این کشور 

است.
گزارش های  عراق،  اعتراضات  جریان  در  همچنین 
نیروی قدس  مختلفی از دخالت قاسم سلیمانی، فرمانده 
منظور حفظ  به  عراق  داخلی  در سیاست  پاسداران  سپاه 

دولت کنونی منتشر شد.
اما آن طور که اسامه نجیفی تاکید کرده، مردم عراق 
در  تهران  بر خاک کشورشان و دخالت های  ایران  سلطه 
امور داخلی عراق به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی را 

نمی پذیرند.

استعفای  با  عراق  پارلمان  یک شنبه  روز  درحالی که 
موافقت  عراق  مستعفی  نخست وزیر  عبدالمهدی،  عادل 
کرد، رییس پیشین پارلمان درباره عبدالمهدی گفت که او 
قدرت را »به طرف هایی در خارج از دولت واگذار کرده 
اداره  برای  اوضاع  کنترل  به  قادر  و  مانده  بی اراده  و  بود 

مستقیم امور کشور نبود.«
کشته های  زیاد  تعداد  به  اشاره  با  همچنین  او 
اعتراض های عراق ادامه داد: »عادل عبدالمهدی در عملیات 

قتل دخالت داده شده است.«
نجیفی خواستار »برگزاری انتخابات زودهنگام برای 
تصحیح روند سیاسی در عراق« شد و بر »ضرورت نظارت 

بین المللی« بر این انتخابات تاکید کرد.

دولت امریکا کمک نظامی به لبنان را از سر گرفت

می داند و آن را مشمول تحریم قرار داده است، 
اما این گروه که تحت حمایت دولت ایران قرار 
لبنان است  پارلمان  در  نمایندگانی  دارای  دارد 
و در دولت ائتالفی سعد حریری، نخست وزیر 
لبنان  نخست وزیری  فعلی  کفیل  و  مستعفی 

عضویت داشته است.
با  که  کمک  این  ارسال  قطع  زمان  در 
برگزاری تظاهرات گسترده ضد دولتی در لبنان 

همزمان بود، منتقدان دولت دونالد ترمپ گفتند 
با گسترش  که در حالیکه حفظ نظم و مقابله 
نفوذ گروه های مسلح در لبنان بر عهده ارتش به 
عنوان یک نهاد ملی است، قطع کمک در شرایط 
فعلی به تضعیف بازوی نظامی و امنیتی دولت 
لبنان منجر می شود. آنان زمانبندی قطع به ارتش 

لبنان را فاجعه بار توصیف کردند.
به گفته کارشناسان، در مقایسه با حزب اهلل 
لبنان که همواره از حمایت مالی و تسلیحاتی 
بوده  برخودار  ایران  حکومت  گسترده  بسیار 
است، ارتش ملی لبنان امکانات کمتری داشته و 
در حالیکه دولت لبنان با مشکالت بزرگ مالی 
مواجه است، به حمایت خارجی نیازمند است.

تظاهرات  به  که همچنان  لبنانی  معترضان 
اساسی  تحول  خواستار  می دهند  ادامه  خود 
هستند  کشورشان  سیاسی  تشکیالت  کل  در 
و  فساد گسترده  به  را  آن  تمامی بخش های  و 
بی کفایتی متهم می کنند. در پی این تظاهرات، 
او  اصالحات  وعده  که  حریری  سعد  دولت 
باعث پایان یافتن اعتراضات نشده بود، در آخر 
ماه اکتبر استعفا داد اما تا تشکیل دولت بعدی 

همچنان کفالت نخست وزیری را در دست دارد.
سیاسی  گروه های  و  احزاب  تالش 
کردن  آرام  و  دولت جدید  تشکیل  برای  لبنان 

معترضان هنوز به جایی نرسیده است.
طرفداران  اعتراضی،  تظاهرات  جریان  در 
گروه حزب اهلل و جنبش امل، که از تشکل های 
معترضان  به  مواردی  در  است،  لبنان  شیعیان 
حمله کردند و دست کم در یک مورد بین آنان 
و طرفداران گروه های دیگر تیراندازی روی داد. 
ارتش و نیروهای امنیتی لبنان در این موارد مانع 
برخورد بین دو طرف شده و از آسیب جدی به 

تظاهرکنندگان جلوگیری کرده اند.
کنونی  تشکیالت  ادامه  از  لبنان  حزب اهلل 
دولتی، که در آن عضویت دارد، حمایت کرده 

است.
مخالفان قطع کمک نظامی امریکا به لبنان 
گفته بودند که ارتش در شرایط فعلی تنها نهاد 
آن  نظم در  یافته ای است که می تواند  سازمان 
کشور را حفظ و از بروز هرج و مرج جلوگیری 
کند. به گفته آنان، ارتش لبنان باید از حمایت 

گسترده برخوردار شود.

اطالعات روز: کمک نظامی امریکا به لبنان 
از سر گرفته شده است.

ارسال  که  گفته اند  امریکا  دولت  مقامات 
لبنان  ارتش  به  کمک  دالر  150میلیون  مبلغ 
بود  درآمده  تعلیق  حالت  به  پیش  چندی  که 
منبع  یک  می گیرد.  قرار  کشور  آن  اختیار  در 
وزارت خارجه امریکا گفته است که این پول 
»راهی  و  شده  آزاد  رییس جمهوری  دستور  به 

لبنان می شود.«
وزارت  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
ارسال  از سرگیری  برای  دلیلی  امریکا  خارجه 
کمک ارائه نداده است اما به نقل از یک مقام 
که  بود  شده  گفته  کشور  آن  خارجه  وزارت 
کمک  این  کارآیی  درباره  نظرهایی  »اختالف 

بروز کرده بود که مرتفع شده است.«
کمک نظامی امریکا با هدف تقویت توان 
رزمی ارتش لبنان به تصویب کنگره رسید، اما 
در اواخر ماه اکتبر، مقامات دولت امریکا اعالم 
کردند که ارسال این کمک »فعال« متوقف شده 

است. این کمک شامل تجهیزات نظامی است.
در آن زمان توضیحی در مورد علت توقف 

ارسال کمک داده نشد اما بعضی از منابع گفتند 
حزب اهلل  موقعیت  از  ترمپ  دونالد  دولت  که 
لبنان در تشکیالت دولتی لبنان ناخرسند است 
این کمک  است  که ممکن  است  آن  نگران  و 
به نحوی در دسترس این سازمان قرار گیرد و 
برای تقویت شبه نظامیان مسلح آن به کار گرفته 

شود.
دولت امریکا حزب اهلل را سازمان تروریستی 

امریکا اعمال مالیات بر کاالهای فرانسوی را بررسی می کند
اطالعات روز: امریکا در حال آماده کردن تعرفه های تازه 
به  فرانسه  دالر صادرات  میلیارد  ارزش 2.4  به  کاالهایی  بر 

تالفی مالیات تازه خدمات دیجیتالی این کشور است.
به نقل از بی بی سی فارسی، عالی رتبه ترین مقام تجاری 
امریکا گفت که مالیات تازه که فرانسه در ماه جوالی تصویب 
امریکا را  فناوری  به طور غیرمنصفانه ای غول های  بود  کرده 

هدف می گیرد.
رابرت الیتیزر گفت که تعرفه های تازه با هدف منصرف 

کردن سایر کشورها از اقدامی مشابه اعمال می شود.
اقالمی که می توانند با تعرفه ای تا 100 درصد روبه رو 
شوند شامل پنیر، شراب گازدار، لوازم آرایشی و کیف دستی 

است.
آقای الیتیزر گفت این تصمیم »حاوی این پیام روشن 
است که ایاالت متحده در برابر طرح های مالیات دیجیتال که 
علیه شرکت های امریکایی تبعیض قائل می شوند یا فشاری 

بیش از حد به آنها وارد کند، بیکار نخواهد نشست.«

»حفاظت گرایی فراینده«
آقای الیتیزر تعرفه های بالقوه تازه را در پایان تحقیقات 
فرانسه  تازه  مالیات  امریکا در مورد  نمایندگی تجاری  دفتر 

اعالم کرد.
این تحقیقات نتیجه گیری کرد که قانون جدید فرانسه 
-که بر کل درآمد مالیات می بندد نه فقط سود- با عرف بین 
المللی ناسازگار است و برای شرکت های فناوری امریکایی 

»بیش از حد سنگین« است.
شروع  بررسی  حال  در  امریکا  که  گفت  الیتیزر  آقای 
است.  ترکیه  و  ایتالیا  اتریش،  مورد  در  مشابهی  تحقیقات 
بریتانیا هم گام هایی در جهت اعمال مالیات فناوری برداشته 
با  است. او گفت: »دفتر نمایندگی تجاری امریکا بر مقابله 
که  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  فزاینده  حفاظت گرایی 
شرکت های امریکایی را به طور غیرمنصفانه ای هدف می گیرد 
متمرکز است؛ چه آن هایی که خدمات دیجیتال را با اعمال 
مالیات هدف می گیرد و چه سایر تالش ها برای نشانه گرفتن 

شرکت های خدمات دیجیتال امریکا.«
فرانسه از دیرباز استدالل کرده است که مالیات ها باید 
بر فعالیت دیجیتالی استوار باشد، نه فقط موقعیت جغرافیایی 

مقر شرکت ها.
قانون تازه این کشور مالیاتی سه درصدی را بر فروش 
برخی خدمات دیجیتال که در داخل مرزهای این کشور اتفاق 
بیافتد اعمال می کند. این فقط شامل شرکت های دیجیتال با 
درآمد باالی 750 میلیون یورو است که حداقل 25 میلیون آن 

در فرانسه تولید شده باشد.
انتظار می رود حدود 30 شرکت که بیش ترشان امریکایی 
هستند مانند آلفابت، اپل، فیسبوک، آمازون و مایکروسافت 

تحت تاثیر قرار گیرند.
تابستان  طول  در  امریکا  رییس جمهور  ترمپ  دونالد 
تهدید کرد در واکنش به قانون جدید فرانسه مالیات بر شراب 
وارداتی از فرانسه را افزایش خواهد داد، تهدیدی که وزیر 

کشاورزی فرانسه به عنوان حرکتی »کامال احمقانه« رد کرد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که ریاست 
تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد:

الت )۱( پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی نوی کلی ولسوالی سروبی والیت پکتیکا )الت اول( را شماره 
جواز  دارنده  پکتیاوال  ولی  ساختمانی  شرکت  با   را   MAIL/PD/NCB/W299-01/98 تشخصیه 
نمبر )D-۲6985( واقع احمد شاه بابا مینه، ارزان قیمت، ناحیه دوازده، مرکز کابل را به قیمت مجموعی 

)4,0۲۲,380( چهار میلیون و بیست و دو هزار و سه صد و هشتاد افعانی
الت )۲( پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی علی وات واقع قریه علی وات ولسوالی اسماعیل خیل والیت 
ساختمانی  شرکت  با   را   MAIL/PD/NCB/W/299-02/98 تشخصیه  شماره  را  دوم(  )الت  خوست 
جاندادوال دارنده جواز نمبر )D-06-۱0۱( واقع قوای مرکز، ناحیه دوم،  مرکز کابل را به قیمت مجموعی 

)۱,7۱4,۱00( یک میلیون و هفت صد و چهارده هزار و یک صد افعانی
اعمار دیوار محافظوی گبیونی قابی زان واقع ولسوالی عنابه والیت پنجشیر )الت سوم( را  الت )3( پروژه 
شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/299-03/98 را با  شرکت ساختمانی عاطف عارف دارنده جواز 
نمبر )6۲430( واقع قوای مرکز، ناحیه دوم،  مرکز کابل را به قیمت مجموعی )7,۱98,750( هفت میلیون و 

یک صد و نود و هشت هزار و هفت صد و پنجاه افعانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ 
آبیاری  تدارکات وزارت زراعت,  به ریاست  با دالیل آن  توأم  تقویمی طور کتبی  الی 7 روز  اعالن  این  نشر 
ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد  این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق 

منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاتنهام،  به  مورینیو  ژوزه  آمدن  وجود  با  حتی 
کریستین اریکسن قصد تمدید قرارداد با این تیم را 

ندارد و می خواهد لندن را ترک کند.
هافبک  اریکسن  کریستین  گاردین،  از  نقل  به 
یان  و  آلدرویلد  توبی  کنار  در  تاتنهام  دانمارکی 
هنوز  که  هستند  بازیکنانی  جمله  از  فرتونگن 
قراردادشان را با این تیم تمدید نکردند. با این حال 
آمدن مورینیو به تاتنهام هم اریکسن را قانع نکرده 
تیم مجاب  این  با  به تمدید قرارداد  تا نسبت  است 

شود.
آژاکس  از   2013 سال  در  دانمارکی  بازیکن 
راهی تاتنهام شد و در این تیم بازی های درخشانی 
ارائه داده است و مورد توجه چند تیم بزرگ اروپا 

قرار دارد. 
برای  زیادی  تالش  قبل  فصل  در  رئال مادرید 
نیز  اینتر  و  یوونتوس  و  کرد  بازیکن  این  خرید 
این  مدیربرنامه های  به  را  خودشان  پیشنهادهای 

بازیکن ارائه دادند. 
این بازیکن می تواند ماه آینده با باز شدن پنجره 
نقل و انتقاالتی زمستانی، تاتنهام را ترک کند و باید 
دید واکنش مورینیو نسبت به این بازیکن چه خواهد 
بود و اجازه می دهد یکی از بهترین بازیکنان تاتنهام 
در چند سال گذشته راه خروج را پیش بگیرد یا در 

نهایت در لندن ماندنی می شود.
در  انگلیس  برتر  لیگ  در  امشب  باید  تاتنهام 
منچستریونایتد  خانه  در  و جذاب  دیداری حساس 
به میدان برود که بازگشت مورینیو به اولدترافورد از 

اتفاقات ویژه این هفته لیگ برتر خواهد بود. 

ستاره تاتنهام قصد ماندن 
در این تیم را ندارد

ادعای عجیب کاپیتان یوونتوس:
رئال مادرید نگذاشت رونالدو پارسال توپ طال بگیرد

آرزویی که بعد از ۱۰ سال برآورده شد
وقتی امباپه موفق شد با دروگبا سلفی بگیرد

کیه لینی، کاپیتان یوونتوس باشگاه رئال 
مادرید را متهم کرد که سال گذشته مانع از 
اهدای توپ طال به کریستیانو رونالدو شده 

است.
یوونتوس  کاپیتان  کیه لینی،  جورجیو 
تیم  این  در  رونالدو  کریستیانو  هم تیمی  و 
باشگاه سابق رونالدو، رئال مادرید را متهم 
رئال  ترک  دلیل  به  گذشته  سال  که  کرد 
به  او  انتقال  و  پرتگالی  ستاره  این  توسط 
طال  توپ  که  شده  این  از  مانع  یوونتوس، 
به کریستیانو اهدا شود و او ششمین توپ 

طالی خود را به دست آورد.
رونالدو در تابستان 2018 رئال مادرید 

را ترک کرد و راهی یوونتوس شد و سال 
گذشته در مراسم توپ طال پشت سر لوکا 
در  رئال،  در  سابقش  هم تیمی  مودریچ، 
تا  شد  دوم  طال  توپ  نامزدهای  فهرست 
از رسیدن به ششمین توپ طالی خود باز 
بماند. امسال اما توپ طال به رقیب بزرگ 
ششمین  او  تا  رسید  مسی  لیونل  رونالدو، 
از  و  آورده  دست  به  را  خود  طالی  توپ 
نظر تعداد توپ طال از رونالدو پیشی بگیرد.

مراسم  در  شب  دوشنبه  کیه لینی 
با  میالن  شهر  در  ایتالیا  فوتبال  بهترین های 
در  دستکاری  به  مادرید  رئال  کردن  متهم 
اینکه  گفت:"  پارسال  طالی  توپ  نتایج 

مسی امسال توپ طال را برده اشکالی ندارد. 
دزدی اصلی سال گذشته اتفاق افتاد و رئال 
مادرید تصمیم گرفت که کریستیانو رونالدو 
خیلی  واقعا  این  ببرد.  را  طال  توپ  نباید 

عجیب بود".
کاپیتان یوونتوس در ادامه گفت:" اگر 
بخواهیم معیار را قهرمانی در چمپیونزلیگ 
بدانیم امسال هم باید جایزه را به فن دایک 
می دادند. اگر هم قرار بود به خاطر درخشش 
در جام جهانی توپ طال بدهند که پارسال 
گریزمان،  مثل  کسانی  به  جایزه  این  باید 
پوگبا یا امباپه تعلق می گرفت. جایزه دادن 

به مودریچ هیچ دلیل منطقی نداشت".

MAIL/PD/NCB/G31/99/Rebid : شماره دعوت به داوطلبی
واجد شرایط  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ) تدارک دو قلم روغنیات شامل تیل دیزل به مقدار 
)۱۱0000( لیتر وتیل پطرول به مقدار )90000( لیتر مورد ضرورت وسایط وماشین آالت 
MAIL/PD/NCB/ تشخیصیه  تحت شماره  داخلی(   باز  داوطلبی  تحت  زراعت  وزارت 
شرایط شرطنامه  مطابق  را  آفرهای سربسته خویش  و  نموده  اشتراک   G31/99/Rebid
طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱0:00 بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه 
مورخ 04/۱0/۱398 ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. 
تضمین آفر  مبلغ )400,000( چهار صد هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق 

ماده ۱7 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست 

منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.
www.npa.  داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی
gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، میتوانند شرطنامه  را در سی 
دی یا فلش دیسک بشکل سافت و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  

ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

جوان  پدیده  امباپه،  کیلین 
پیش  سال  ده  که  فرانسوی 
گرفتن  سلفی  برای  درخواستش 
اسطوره  توسط  دروگبا  دیدیه  با 
ساحل عاجی رد شده بود دوشنبه 
شب در مراسم توپ طال سرانجام 
موفق شد با الگویش سلفی بگیرد.

و  شب  دوشنبه  امباپه  کیلین 

در مراسم اهدای جوایز توپ طال 
2019 موفق شد بعد از ده سال با 
الگوی دوران نوجوانی اش دیدیه 
دروگبا سلفی بگیرد. امباپه ده سال 
که  زمانی   2009 سال  در  پیش 
از  بعد  بود  ستاره چلسی  دروگبا 
دیدار پرهیجان چلسی و بارسلونا 
در لیگ قهرمانان به سراغ دروگبا 

رفته و از او تقاضای سلفی گرفتن 
کرده بود ولی دروگبا درخواست 
او را رد کرده بود. دوشنبه شب اما 
نه یک فوتبالیست نوجوان  امباپه 
دریافت  نامزدهای  از  یکی  که 
بود که سرانجام موفق  توپ طال 
با  و  برسد  خود  آرزوی  به  شد 

دروگبا سلفی بگیرد.

سال  ده  شب  آن  در  دروگبا 
اوربو  هنینگ  تام  داوری  از  پیش 
که باعث شده بود چلسی بعد از 
یک بازی عجیب از لیگ قهرمانان 
بود  عصبانی  بسیار  شود  حذف 
که  بود  علت  همین  به  شاید  و 
کرده  رد  را  دروگبا  درخواست 
به  رو  شب  همان  دروگبا  بود. 
زبان  به  جمالتی  ها  دوربین 
آورد که باعث شد شش بازی از 

همراهی تیمش محروم شود.
آن  که  امباپه  بازی  از  بعد 
زمان نوجوانی کم سن و سال بود 
خواسته  و  رفته  دروگبا  سراغ  به 
با  با او سلفی بگیرد ولی  بود که 
ساحل  ستاره  صریح  منفی  پاسخ 

عاجی روبرو شده بود.
دسامبر  در  شب  دوشنبه  اما 
تیم  بازیکن  حاال  امباپه   2019
ملی فرانسه، قهرمان دنیا و پدیده 
درخشان فوتبال دنیا بود که نامش 
دریافت  نامزدهای  فهرست  در 
توپ طال قرار داشت. وقتی امباپه 

برای  خود  جایزه  دریافت  برای 
فهرست  در  ششم  مقام  کسب 
نامزدهای توپ طال روی صحنه 
فرصت  این  از  دروگبا  رفت، 
احتمالی  ناراحتی  تا  کرد  استفاده 
او از اتفاق ده سال پیش را جبران 

کند.
دروگبا در این لحظه گفت:" 
ده سال پیش بعد از بازی چلسی 
سراغ  به  بچه  یک  بارسلونا،  و 
با من عکس  من آمد و خواست 
خاطر  به  روز  آن  من  بگیرد. 
او  به  داور  وحشتناک  تصمیمات 
فهمیدم  ولی  دادم  منفی  جواب 
بوده.  امباپه  کیلین  بچه  آن  که 
او  به  را  بدهی ام  می خواهم  حاال 

بپردازم".
جمعیت  از  سپس  دروگبا 
بلند  خواست  سالن  در  حاضر 
شوند و او خودش به همراه امباپه 
هریبرت  سندی  برنامه  مجری  و 
جلوی دوربین موبایل قرار گرفت 

و یک عکس سلفی گرفت.



نخواهد رساند«.
گفتم:

و  نفس  سالمت  قوی،  اراده ی  بنیادین  »اصالحات 
روش رادیکال می خواهد. لطفا به شعور من و همراهانم 

توهین نکنید«.
گفت:

گسترده  دانش  شما  می خواهد  صاحب  »رییس 
از  یکی  در  کار  طریق  از  را  بی نظیرتان  مهارت های  و 

وزارت ها در خدمت مردم مظلوم کشور قرار بدهید«.
آن شب، پس از آن گفت و گوی تلفنی، وقتی سرم 
روش  که  شدم  متوجه  ناگهان  گذاشتم،  بالشت  بر  را 
باشد. فقط  به گام  بسیار تدریجی و گام  باید  اصالحی 
کنند.  حمایت  رادیکال  طرح های  از  می توانند  اطفال 
دیدم که وطن به دانش و بینش و مهارت من نیاز دارد. 
دریافتم که با شش-هفت میلیارد دالر چه دشوار است 
برق آوردن به پایتخت. آن شب چرخیدم و فردایش، شما 
نمی دانید خدا می داند، که چه کشیدم. تا رویم را به سمت 
شمال می کردم، می دیدم که به سمت جنوب چرخیده ام. 
می خواستم به دفتر حزب تازه تأسیس شده ی اصالح طلبان 
آشتی ناپذیر افغانستان )اآا( بروم و خودم را در دفتر رییس 

در  ماهه  برنامه نویسی. یک کورس شش  ام آی تی  در  و 
اتریش گرفتم و رشته ی ترمیم کردن روابط ناکارآمد در 

انستیتیوشن های دیسفانکشنال را پاس نمودم. 
به افغانستان که برگشتم، متوجه شدم که اوه اوه چه 
فسادی در حکومت پس از طالبان جریان دارد. با خدای 
خود عهد کردم که سهم خود را در ریشه کن کردن فساد 
کمک  به  را  آن  که  شد  قرار  و  ریختم  طرحی  کنم.  ادا 
چرخ  متأسفانه،  بسازیم.  عملیاتی  دیگر  متعهد  برادران 
برای من خواب دیگری دیده بود. همان روز که  فلک 
می خواستیم طرح ضد فساد خود را عملیاتی کنیم، آن 
روز را شب قبلش را روزش، یکی از افراد بلند پایه ی 
کرزی  حکومت  نشود  بسته  گردنم  )که  وقت  دولت 

صاحب بود( به من زنگ زد و گفت:
»شما با این طرحی که ریخته اید به وطن و نسل های 

آینده ی کشور خیانت می کنید«.
گفتم:

»خاین شمایید که میلیاردها دالر و یورو را از جامعه ی 
جهانی گرفته اید و هنوز خانه های پایتخت برق ندارند«.

گفت:
جا  هیچ  به  را  شما  بچگانه  و  رادیکال  روش  »این 
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سخیداد هاتف

من اما درست درس خواندم. 
سالم بودم. همسایه ی ما 
که دیده بود من پس از 

مشرف شدن به اسم عبدالقادر 
مثل خرس قوی  شده ام، اسم 

پسر زرد و زار خود میرحسین را 
تبدیل کرد و گفت این عبدالقادر 

باشد. اما چنان که می دانید 
خداوند خیرالماکرین است و در 

ثانیه فهمید که پدر میرحسین 
قصد دارد از سعه ی صدر آن 
حضرت سوءاستفاده کند. به 

همین خاطر، در همان هفته ی 
اول دست عبدالقادر قالبی را 

شکستاند.

تا رویم را به سمت شمال 
می کردم، می دیدم که به سمت 
جنوب چرخیده ام. می خواستم 
به دفتر حزب تازه تأسیس شده ی 
اصالح طلبان آشتی ناپذیر 
افغانستان )اآا( بروم و خودم 
را در دفتر رییس داراالنشای 
ریاست جمهوری یافتم. 
می خواستم چای تلخ بردارم، 
شیرینی دانی سرپوش خود را 
از سر خود کشید و با اشاره به 
وجود قندآلود خود گفت: »هیچ 
مگو، مرا بخور!«

من چگونه می چرخم؟ | طنز

داراالنشای ریاست جمهوری یافتم. می خواستم چای تلخ 
بردارم، شیرینی دانی سرپوش خود را از سر خود کشید 
و با اشاره به وجود قندآلود خود گفت: »هیچ مگو، مرا 

بخور!«
کرزی که رفت دیدم که این ها مرا سال ها فریب داده 
بودند. این، آن، اون، اینا، اونه او، همه چیز خراب. من 
به صورت ناخواسته شریک خیانت شده بودم. باید جبران 
می کردم. قسم خوردم که، نه تنها به عنوان یک فرد آگاه از 
درون سیستم بل به عنوان کسی که عذاب وجدان گرفته و 
مدیون میهن است، دست در دست داکتر صاحب عبداهلل 
اداره ی مملکت را از گند فساد پاک کنم. معاش ماهانه 
یازده هزار دالر )این عبارت در نسخه ی نهایی این نوشته 
رای زنی  رفقا  با  خودم(.  برای  یادداشت  گردد-  حذف 
کردم. همه گفتند بجا و شایسته  است، بخیز. ولی دریغا که 
همان روز که می خواستم کار با داکتر صاحب عبداهلل را 
شروع کنم، شبش نی فردای اون، از دفتر ریاست جمهوری 
به من خبر دادند که در هفته ی حاضر رییس جمهور عمیقا 
می بیند،  را  جوان ها  وقتی  که  حدی  در  شده؛  جوانگرا 
دسترخوان سفید سر شانه ی خود را در جا پهن می کند 
و می گوید بیا مسأله ی گرسنگی توب کشور را سر همین 
که  نظامی  با  مخالفت  که  دیدم  کنیم.  حل  دسترخوان 
به تازگی سر پا ایستاده و وزیر خارجه ی امریکا آن را با 
اخالص تمام در ما تقدیم نموده عین خیانت است. از آن 
سو، به سرعت در من فهمیده شد که داکتر عبداهلل کشور 
در  دالر  هزار  سیزده  معاش  می راند.  پرتگاه  لبه ی  به  را 
ماه در این جا )بعدا حذف گردد- یادداشت موقت برای 
خودم(. همان شب را فردایش به یکی از نزدیکان عبداهلل 
لبه ی پرتگاه  به  زنگ زدم و گفتم شما چرا مملکت را 
عصبانی  هم  من  می کنیم.  خوب  گفت  می دهید.  سوق 
به خاطر  نه  البته  غنی.  اشرف  به سوی  چرخیدم  و  شدم 
این که خدای نخواسته به قول داکتر عبداهلل برای ما پول 
مسأله. نه، این سوق دادن کشور به لبه ی پرتگاه مرا متقاعد 
ساخت که باید با اشرف غنی کار کنم. اگر بردن کشور 
به لبه ی پرتگاه می بود فرق می کرد. ولی سوق دادن رسما 

قابل پی گیری حقوقی است. 
البته این روزها فکر دیگری دارم. به نظرم روی کار 
آمدن طالبان از طریق پروسه ی صلح میان االفغانی چیز 
بدی نیست. به گفته ی شهید راه صلح و حقیقت، وحید 
مژده، ما نباید در سیاه نشان دادن برادران طالب خود زیاد 
مبالغه کنیم. یک چیز در اعماق ضمیر من می گوید مبالغه 
باید بچرخم.  نمی دانم،  نمی بینی که می آیند؟  ابله،  نکن 
باید  را  کالهم  می گذرد.  چه  چهارسویم  در  ببینم  باید 

محکم بگیرم. 

نام من عبدالقادر نیکنهاد است. در سال 1359 شمسی 
به دنیا آمدم. اول اسمم چیز دیگری بود. بعد چیز دیگری 
شد. بعد چیز دیگری شد. هر بار که مریض می شدم و 
مریضی ام دوام می یافت، والدینم اسمم را تبدیل می کردند. 
آن بار که اسم عبدالقادر را بر من گذاشتند، احتماال قادر 
متعال فکر کرد که اگر من باز مریض شوم به حیثیت نام 
ایشان نیز برخواهد خورد. این است که از آن پس مرا، 
چشم بد دور، سالم نگه داشت. سالمت بدن در سال های 
این است که  به من کمک کرد. حداقلش  بعدی خیلی 
اگر از لحاظ جسمی سالم باشید، می توانید خوب درس 
باشید و زیر  بخوانید. تصور کنید که سر درس نشسته 
مریضی پچیق شده باشید. نمی توانید درس بخوانید. در 
سر پاراگراف گردن تان درد می کند، در وسط پاراگراف 
دل تان بد می شود و در آخر پاراگراف کف پای تان شروع 
می کند به مرجک مرجک. تا غم پا را بخورید، سوزنک 
قاشق  یک  وقتی  و  می سازد  بی تاب تان  معده  سوزنک 
شربت می خورید که معده ی تان را آرام کنید، پرش پرش 
شقیقه ی تان شروع می شود. کال کنسرتی در بدن تان برپا 

می شود. نمی توانید درس بخوانید. 
من اما درست درس خواندم. سالم بودم. همسایه ی ما 
که دیده بود من پس از مشرف شدن به اسم عبدالقادر مثل 
خرس قوی  شده ام، اسم پسر زرد و زار خود میرحسین 
را تبدیل کرد و گفت این عبدالقادر باشد. اما چنان که 
می دانید خداوند خیرالماکرین است و در ثانیه فهمید که 
آن حضرت  سعه ی صدر  از  دارد  قصد  میرحسین  پدر 
سوءاستفاده کند. به همین خاطر، در همان هفته ی اول 
دست عبدالقادر قالبی را شکستاند. پدر عبدالقادر گپ 
به  احتیاط،  بهر  از  را،  خود  پسر  نام  فورا  و  گرفت  را 
غالم حسین تبدیل کرد. هوش تان هست؟ سیگنال داد که 
خدایا ببین پسرم را به خاطر شما تنزیل رتبه کردم، پشتش 

را یله کن. 
که  آن  برای  اما  خواندم.  حقوق  افغانستان  در  من 
علمم باال برود در کینگزفورد انگلستان مدیریت خواندم 


